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sei que haverá um código, um sinal para 

chamar-me. procuro descobri-lo no confuso ir e 

vir das coisas que me cercam. será um som, 

será um odor, será uma cor, uma claridade? por 

vezes, percutem um martelo, ou me deparo com 

a fachada de um prédio, ou vejo desenhos num 

muro, ou cravo as unhas na pele. fico 

perguntando se alguma dessas coisas é meu 

nome: o soar do martelo, a parede brilhando, os 

riscos no cimento, a dor que sinto. assim vivo, 

nesta comunhão que me multiplica e atormenta, 

assim vivo, até precipitar-me para baixo no meu 

velocípede, eu e o mundo, eu e as três rodas 

que giram em derredor de mim, e tudo escurece 

e nessa escuridão eu sou novamente formulada, 

eu, novamente sou parida, sim, nasço outra 

vez. 

Osman Lins, em Avalovara 
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Resumo 
 
 

O trabalho que ora se apresenta é fruto de uma pesquisa sobre a poética de Augusto de Campos, iniciada 

em 1996 sob a orientação do professor Sebastien Joachin, e que culminou na dissertação de mestrado – A poesia 

de Augusto de Campos. A tese para doutoramento prolonga a pesquisa anterior, mas com fortes modificações. 

Sob a orientação do professor Sebastien Joachin até dezembro de 2003 e da professora Sônia Ramalho a partir de 

2004, a pesquisa se encaminhou para uma abordagem mais ampla, além da quase que exclusivamente textual da 

anterior. Uma abordagem a um só tempo semiótica, midiológica e literária tentou abordar um objeto deslocante e 

multifacial. Os ensaios que seguem estão divididos em cinco textos que, embora formem um todo, podem ser 

pensados com uma certa autonomia, representando cada um a abordagem de um vetor do objeto em questão; 

talvez a única exceção seja o primeiro deles – Proposição – que ensaia uma visada geral da poética do autor. 

 A Proposição encontra o objeto acionando três vetores centrais que ultrapassam em muito o plano 

puramente lingüístico e/ou literário, sendo estes vetores chamados de: 1) laborativo (quando a poiesis de 

Campos mostra a problemática da produção e do suporte do signo); 2) processual (quando ela põe em jogo uma 

série ininterrupta de circuitos e trocas do signo); 3) experiencial (quando os rituais de recepção e de interação 

sociais são problematizados por ela).  

O texto seguinte tenta fazer um percurso histórico-midiológico, em virtude de a poiesis de Campos ter 

na problemática do suporte do signo um de seus vetores centrais, daí a necessidade de discorrer, embora de 

maneira um tanto abrangente, a respeito das semioses acústica, verbal e audiovisual. 

O terceiro texto, Tvgrama I (tombeau de Mallarmé): do livro ao vídeo, objetiva uma discussão mais 

aprofundada do primeiro vetor encontrado na Proposição, laborativo. A referência à obra poética de Mallarmé e 

a versão para o vídeo de Tvgrama I feita por Cristina Fonseca servem dte elementos de cotejo. 

O quarto, Sol de Maiakovski, discorre sobre uma tradução para o vídeo de Augusto de Campos dos 

versos finais de um texto de Vladimir Maiakovski. Introduzindo no texto original do poeta russo cores e versos 

de Roberto Carlos e de Caetano Veloso, tal intradução serve de objeto-paradigma para a problematização dos 

circuitos e dos transportes do signo. 

O quinto, Anticéu, analisa a superfície metade escrita fonética metade Braille deste objeto produzido em 

1984 e publicado dez anos depois. Em Anticéu, o terceiro vetor fundante da poiesis de Campos, experiencial, se 

deixa ver com nitidez e até com uma certa veemência. Dois textos em prosa e o tríptico poético de 1947 de João 

Cabral de Melo indiciam aqui a antitradição da poiesis contemporânea posta em prática por Augusto de Campos, 

em sua proposta de reconfiguração do habitat poético. 

Por fim, Tour, toma um outro objeto-signo de Augusto de Campos, mas agora, à guisa de conclusão 

provisória, para observar os três vetores encontrados funcionando em um único objeto.  

Depois de vários anos dedicados à pesquisa da poiesis de Campos e profundamente invadidos por seu 

objeto, os textos que seguem por vezes vacilam com os nomes, utilizam alguns em excesso de redundância, 

outros ainda não têm uma semântica clara e unívoca, outros mais são reduzidos até a medida do insuportável. É 

que existem objetos que destroem as certezas vocabulares e os mundos enrigecidos dos sujeitos. A estes, 

quebrados os espelhos, o que se anuncia aparece sob a forma do vacilo. 
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Abstract 
 

The sign-objects in Augusto de Campos produce a real change in paradigm. Another semiotic unconscious in 
inherent in them, in which the sign does not exhaust itself either in the message or in the efficacy of the 
communication, as they surpass the “signification” to position their inflexible places, the supports and the 
circuits without which any semiosis would be impossible. Campos’s sign-objects do not speak only of language, 
poetry and literature. There is no way to approach them without immediately placing the semiotics of media 
connected to the mediology of languages. This refers to a poetics of index: a sign or action which cannot be 
separated from the immediate surroundings which have made it possible. The “immediate surroundings” are the 
environment: support space and space around of the sign. Poiesis: formulation of the topic carried by the 
message, the vehicle and the relation. In these, there are murmurs which go beyond the letter and the book. 
 

Resumen 
 

Los objetos-signo de Augusto de Campos producen un verdadero cambio de paradigma. Es inherente a ellos otro 
inconsciente semiótico, en que el signo no se agota en el mensaje ni en la eficácia de la comunicación, pues 
exceden el “significado” para colocar sus lugares irreductibles, los soportes y los circuitos sin los cuales ninguna 
semiosis es posible. Los objetos-signo de Campos no dicen respecto solamente a la lengua, a la poesia, a la 
literatura. No hay como aportarlo sin que se ponga de inmediato una semiótica de los medios articulada a una 
mediología de los lenguajes. Se trata de una poética del índice: signo o acción que no puede ser alejada del 
ambiente inmediato que la hize exequible. El “ambiente inmediato” es medio: espacio-soporte y espacio-
contexto del signo. Poiesis: problematización del mensaje, del vehículo, de la relación. Em ellos, hay rumores 
más allá de la letra y del libro. 
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A tese 

 
Os objetos-signo de Augusto de Campos produzem uma verdadeira mudança de 

paradigma. É inerente a eles um outro inconsciente semiótico, em que o signo não se 

esgota na mensagem nem na eficácia da comunicação, pois excede o “significado” para 

colocar seus lugares irredutíveis, os suportes e os circuitos sem os quais nenhuma semiose 

é possível. Os objetos-signo de Campos não dizem respeito apenas à língua, à poesia, à 

literatura. Não há como abordá-los sem que se coloque de imediato uma semiótica das 

mídias articulada ao midiologia das linguagens. Trata-se de uma poética do índice: signo 

ou ação que não pode ser separada do ambiente imediato que a tornou possível. O 

“ambiente imediato” é meio: espaço-suporte e espaço em torno (meio ambiente) do signo. 

Poiesis: problematização da mensagem, do veículo, da relação. Neles, há rumores além da 

letra e do livro. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os capítulos-ensaios que seguem são o resultado, é forçoso dizer, provisório, de cerca 

de 10 anos de pesquisa tendo como objeto a poiesis de Augusto de Campos. Por que poiesis 

em lugar de poesia? Por que ao longo desta pesquisa se tentará mostrar que os objetos-signo 

de Augusto de Campos não podem ser reduzidos ao literário, pois pressupõem algo mais do 

que propriamente um gênero da literatura, como é a poesia. Poiesis muito mais pelo 

estranhamento do termo e pela intencionalidade de não chamar de poesia ao que Augusto de 

Campos produz, mais do que por uma conotação grega ou de retorno a (seria o caso até de se 

perguntar: de onde os gregos tiraram isso?). Poiesis porque não há como dissociar, neste 

verdadeiro poieta1, o objeto-signo construído da problematização de seu afazer, em que um 

fio tênue, muralha-papel, separa sem nunca afastar por completo a atividade crítica, a 

pesquisa semio-técnica, a tradução de poesia e de literatura e a produção de “poemas”. Os 

capítulos-ensaios são um tateio na busca de “situar” - habitus científicus – um objeto por 

demais complexo, escorregadio, embora bastante sólido como se verá, e plural: 

verbivocovisual. Ele força para fora a própria formação intelectual do analista, 

excessivamente “literário”, acostumado a enxergar um tipo diverso de objeto, mais uniforme e 

unificante.  

Dentre as tantas instigações que a trajetória do poieta suscita, os capítulos-ensaios 

tentam fechar uma estrutura (objetos-vetores) para ampliá-la na problemática contemporânea 

da poiesis de Campos e suas relações com a literatura, visando colocar o quanto das questões 

levantadas dizem respeito a um só tempo a uma obra em seu dado particular e contingente e a 

toda a diacronia de uma história da poiesis como um todo. Os vários vetores da poiesis de 

Campos racham os alicerces muito sólidos, e estanques, dos paradigmas da literatura, 
                                                 
1 Usarei o termo para estabelecer uma diferença com Poeta, com o intuito de afastar todas as conotações espúrias 
que este possui. Ademais, o i estranhante assume também uma função mais visual que fônica, como um intervalo 
ou uma foice, no termo genérico degenerado, além de indicar a intervenção crítica, a perfuragem do hábito, que 
constitui a poiesis.  
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ancorados na escrita fonética, daí a necessidade de ampliar a discussão do literário para o 

espaço da arte e da mídia. O autor de Poetamenos fecunda a discussão a respeito de uma 

diferença entre a poiesis e o que geralmente se chama de literatura, aponta que a história 

desta, uma história paralela à história da escrita greco-romana e do Livro, não pode dar conta 

da semiose poiética, que não se reduz ao dispositivo técnico inventado pelos sumérios há 

3.500 anos e expandido até o limite pelas sociedades capitalistas ocidentais.  

Por ser em certo sentido labiríntica, do tipo que quanto mais o sujeito adentra mais se 

sente instigado a descobrir, não há como conter a sensação de um aquém do que se aventou. 

Mas sendo a complexificação uma propriedade do objeto a ser descortinado, no fluir do 

intersigno, uma parada para melhor arrumar as malas e as provisões é bastante útil, como um 

necessário preâmbulo para um novo começo.   

São seis capítulos-ensaios, mantendo cada um deles uma parcial independência por 

representar uma focalização específica em cada um para que ao final, a culminância que está 

situada em Tour, a poiesis do autor possa ser vista em sua totalidade dinâmica. 

O primeiro deles – Proposição - articula três vetores da poiética de Campos – 

laborativo, circulativo, experiencial. As três dominantes provisórias e constantes a que a 

pesquisa chegou em seu caráter geral; eixos que ora sobem ou descem ao eixo central da obra, 

mas que retornam sempre para articular-se em maior ou menor grau neste ou naquele objeto-

signo. Primeiro lance de encontro ao objeto em sua multiplicidade articulada a partir dos três 

eixos semióticos básicos: da produção, da circulação e do consumo, vetores problematizados 

desde a primeira hora concretista. 

O segundo capítulo-ensaio - Por uma poética histórico-midiológica - surge da 

necessidade que a poiesis de Campos coloca de problematizar sua relação com o que 

geralmente se chama de “poesia” ou de “literatura”. O que se tem aqui, nunca é demais 

repetir, não são poemas no sentido corrente do termo, poemas como uma das formas literárias. 
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Embora coloquem em cena, como se tentará mostrar, o “literário” e o “poético” o tempo 

inteiro, os objetos-signo de Campos dizem respeito sempre a um cruzamento de três, suporte, 

mensagem, relação, são plásticos, indiciais, “tipográficos”, táteis, e não podem ser 

enquadrados no que se chama, com muita honra é verdade, depois da galáxia de Gutemberg, 

poeisa e/ou literatura. Sonora, impressa, holográfica, a poiesis de Campos exige uma 

semiótica das mídias e uma midiologia das linguagens. Abordá-la é “contar” as diferenças de 

veículo, de código, de horizonte. Às vezes em três versões diferentes, como é o caso de 

Tvgrama I (tombeau de Mallarmé), sonora, impressa e videográfica, o objeto-signo assume a 

relação diferencial que cada médium suscita.  

Por uma poética-histórico midiológica não propõe que os sentidos não ultrapassem o 

meio, que a poiesis se dê primeira e unicamente na pura “superfície”. Trata-se de buscar a 

consciência de que embora não esgote a significação no veículo, o signo não pode existir sem 

ele. Um tanto abrangente e geral, pelo próprio percurso histórico que tenta traçar, é articulado 

a partir de dentro da própria poética do autor, como uma maneira de melhor abordá-la na sua 

inteireza intersígnica, pois na poiesis de Campos as diferenças mnemotécnicas são essenciais, 

estão na base mesma do percurso do signo.  

Augusto de Campos e Noigandres, se não foram propriamente os primeiros a 

colocarem esta discussão em pauta, foram os que mais a desenvolveram e a abordaram com 

um aporte teórico-crítico enriquecedor, tanto no plano nacional (a introdução da Semiótica no 

Brasil enquanto método de abordagem está diretamente ligada à poesia concreta) quanto 

internacional, matrizes de poéticas visuais contemporâneas que pululam mundo afora.  

 Os três tempos que dividem o texto indicam três dominantes semio-históricas, a partir 

da bibliografia de vários autores que de uma forma ou outra abordaram o problema nesta 

perspectiva: voz, escrita-impressão, audiovisual. “Três tempos” não é sucessão linear da 

história, é antes a condição de dominante de um determinado meio de transmissão e de 
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transporte em determinado momento e contexto histórico, que a poiesis desloca, descarta, 

desprograma: cria. Pressupõe-se que não haja nem anterioridade nem superioridade de um 

meio sobre outro, da voz sobre a escrita, desta sobre o audiovisual; mas um diálogo 

ininterrupto de diferenças mnemotécnicas que implicam, como se tentará mostrar, diferenças 

cognitivas, sociais, políticas etc.. Ao relacionar a poiesis à pesquisa dos meios em um espaço-

tempo, o poieta mostra o quanto não caminha um passo atrás dos homens de seu tempo, como 

parece ser o pressuposto da lógica aberta pela república subjetivista da poesia. Sempre em 

“processo” como semiose objetiva, a poiesis mostra os descaminhos de uma história muda, 

subterrânea, mas ativa e que tem na poiética de Campos um paradigma maior.. A pesquisa no 

“laboratório”, que é a poiesis, torna visível o quanto de tempos “não-contemporâneos” (a 

expressão é de Martin-Barbero) é feita a história; o quanto de resquícios de temporalidades e 

práticas passadas e de formações por vir, potenciais, é composto cada presente, constelação de 

acontecimentos, reminiscências e projetos. Por isso, “três tempos” se cruzando num presente 

que, embora não se esgote em si mesmo, é sempre inevitável; dominante midio-histórica, mas 

habitada por seus outros.  

O terceiro capítulo-ensaio – Tvgrama I (tombeau de Mallarmé): do livro ao vídeo - 

particulariza o primeiro vetor da poética de Augusto de Campos, o laborativo. Depois de dois 

percursos de caráter geral, este capítulo-ensaio adentra a dimensão produtiva implícita no 

objeto-signo de 1988 e a articula à presença fantasmal e constante de Mallarmé em sua 

poética, como um emblema precursor da práxis proposta pelo grupo concretista. O Mallarmé 

escolhido é o leitor de Edgar Poe – Tombeau d’Edgar Poe - e o projetista do Livre. 

Mallarmé leitor de Poe e profeta maior da semiose do vídeo, das novas possibilidades abertas 

à escrita pela televisão e pelo computador. Poeta que verdadeiramente fundou um ambiente 

novo para a poiesis na escrita. Nele, Augusto de Campos tem o precursor e um tema 

recorrente da morte iniciática, da ausência que pesa e da mudez. Tvgrama I – tombeau de 
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Mallarmé rima Mallarmé com Tv, o poeta anti-poeta por excelência, da depuração à arte, da 

vida dedicada à criação do objeto estético maior porque autônomo e a televisão, o clichê, a 

fugacidade, a “vulgaridade”. A versão em vídeo dirigida por Cristina Fonseca com execução 

de Paulo Rebesco é escolhida aqui porque coloca questões instigantes se confrontadas com a 

versão impressa, em virtude de a mudança de suporte – da página-papel pro vídeo – 

proporcionar uma relação dialética entre a angústia da perda (Mallarmé, le livre) e a 

incorporação dela como presente inarredável (explorar o tudo acabar em tv). Na versão em 

vídeo, a televisão não é uma evocação, um “possível”, como na versão impressa, é ela mesma 

o presente em curso do signo. Augusto de Campos, leitor de Mallarmé, tem no precursor uma 

lição de futuro, de projeto crítico, verbivocovisual, daí Mallarmé/tv. De Mallarmé, de Campos 

herdará a consciência do suporte, da produtividade em ação na poiesis, da dimensão de coisa, 

da palavra, da página, do livro. 

 O quarto capítulo-ensaio – Sol de Maiakóvski – aborda, para adentrar no segundo 

vetor estabelecido na proposição, circulativo, uma Intradução. Tradução: constelação, 

montagem, ideograma. Vozes, cores, “chistes”, formas geométricas se atravessam, se des-

hierarquizam, se potencializam na cor-luz do vídeo. Palavra literária, palavra de rua, rede de 

computadores circulando em torno de um objeto plástico e sonoro. Mais do que a tv, o cartaz 

e o panfleto: Vladimir Maiakóvski. Se o anjo de Mallarmé aponta pro futuro, Maiakóvski 

conclama à ação desde agora, sem espera. Objeto cegante, plurivocal, “cinético”, Sol de 

Maiakóvski pressupõe uma leitura crítico-seletiva do presente histórico, sempre acompanhado 

de remissão e projeto. A remissão a Maiakóvski se faz ao poeta crítico e ansioso por uma 

prática poética comprometida com as práticas cotidianas. Sol de Maiakovski lembra as 

palavras de Jean-Michel Rey sobre a poesia em Antonin Artaud: vinda de muito longe, ela [a 

poesia] é o movimento (atual) de um corpo que se ergue, em perpétua negociação com uma 
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força de outro tempo. Poiética histórica, e contemporânea. As vias de transposte do signo 

literário são corroídas na base em busca de novas “circulações”.  

O quinto capítulo-ensaio – Anticéu – discute um objeto-signo que parte da 

“consciência escritural” aberta por João Cabral de Melo Neto e põe em jogo a 

problematização dos hábitos de recepção, terceiro vetor proposto, o experiencial. É a 

dimensão social do objeto que se busca. É o leitor comum (acadêmico?) de poesia que é 

atingido pelos movimentos sensoriais da poiesis de Campos. Em Anticéu, a recepção se 

assume como uma ação construtiva, não no sentido de co-autoria de um signo pronto, mas de 

uma semiose por fazer, nascido da “descoberta” da dimensão opaca do suporte e do signo. O 

sentido não está em “descobrir” uma presença muda, encontrada na origem buscada da voz 

autoral; é ele mesmo intervenção ativa na dimensão de coisa, de matéria-bruta, que é o texto 

(tecido) em seu suporte. João Cabral de Melo Neto, o poeta da escrita por excelência, aquele 

que discutiu como poucos a relação entre o poema escrito e sua recepção, assim como 

Mallarmé com o vídeo na outra ponta, surge como precursor hipotético da inscrição social da 

recepção no corpo mesmo do objeto-signo: Anticéu. 

Assim, articulada a três poéticas crítico-construtivistas - Stephane Mallarmé, 

Vladimir Maiakóvski, João Cabral de Melo Neto – a poiesis de Campos permite ver com uma 

certa clareza inquietante as dimensões formal, “midial” é preferível, histórica e social dos 

processos de semiotização em nosso tempo, e alhures.  

 A abordagem comparativa, utilizando sempre o diálogo de um poieta com seus pares, 

tem a princípio duas finalidades: 1) vista por dentro, a troca de experiência entre eles, poietas 

da pesquisa, permite um ângulo privilegiado para abordar a tensão interna da poiesis dentro 

do “campo literário”; 2) vista para além da prática individual de um “autor”, a análise pode 

perceber/transcender as limitações de ordem material, ideológica, histórica, social, que são 

impostas a cada um e que interferem na dimensão semiótica do objeto-signo. 
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 É preciso por fim chamar atenção à possibilidade de as páginas que se seguem 

cheirarem a mofo, pelo uso excessivamente positivo, e por vezes reiterante, dos termos 

vanguarda, história e utopia. Velhas noções de velhas narrativas? Entulhos sem vida na 

realidade luminescente de agora?  Os artigos aqui contidos rechaçam veementemente o modo 

como estas três “velharias” vêm sendo abordadas pelos discursos contemporâneos. Morte da 

vanguarda, fim das utopias, fim da história, expressões que não dizem nada a uma poiesis 

contemporânea que acredita no presente se fazendo, história sendo construída e história que é 

constantemente pesquisa e projeção. História, vanguarda, utopia. Trata-se, em páginas tão 

pouco adorneanas, de relembrar a antiga e sempre atual frase de Theodor Adorno: não é o 

caso de conservar o passado, mas sim de resgatar as esperanças passadas. E a poiesis de 

Campos diz muito a quem acredita nisso.  

 Por fim, um sexto capítulo-ensaio (um novo começo?) se propõe, à guisa de 

conclusão, retomar as questões aqui colocadas com o intuito de vê-las funcionando em um 

mesmo objeto-signo-vetor, Tour. Um video-tumba serve de metonímia para uma visada 

integrante da poiética de Campos, já bem diversa do primeiro momento, o da proposição, em 

função de aqui não ser mais a poética do autor em sua generalidade que está em jogo, mas 

uma sua estrutura singular, um objeto-signo, capaz de conter em sua complexa teia sígnica, os 

vetores da poética do autor funcionando sincronicamente: 1) o objeto-signo propriamente 

dito, seus aspectos formais, melhor dizer “texturais”; 2) o espaço de exposição e de circulação 

(no caso o funcionamento do objeto na Internet destoa totalmente de sua ocorrência no seu 

livro mais recente, Não, sendo possível inclusive afirmar que se trata de dois “textos” 

completamente distintos); e 3) os pressupostos de recepção que ele instaura/desloca, por seu 

teor fortemente apelativo (no sentido que Roman Jakobson deu à função conativa da 

linguagem) e fantasmal.  
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Tour funciona como um novo ponto da espiral que segue rumo à pesquisa constante 

pela/na linguagem da poiesis, ainda minimamente entrevista, de Campos.  
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PROPOSIÇÃO 

 

O que pensas de poesia concreta, perguntei, eu, a mim 
próprio.E, respondi: - Não penso nada, nem nada se pode 
pensar, nem nada se pode dizer. 

Antônio Boto, Diário Carioca, 10/02/1957 
 

Antes de mais nada a nova corrente não deve ser levada a 
sério 

Tito Mendes, O Jornal, 15/02/1957 
 

O contato com os objetos-signo de Augusto de Campos, por volta de l986 no antigo 

“curso científico”, me causou um forte impacto pela estranheza que aqueles “poemas” 

representavam dentro do que até então tínhamos estudado, eu e meus colegas de sala de aula, 

sob o nome de poesia ou, o termo mais genérico, literatura. Rompiam, claro que ainda não 

tinha isso muito claramente como amador que era de poesia e de literatura, tanto com o 

conceito que durante dois anos aplicávamos aos textos daquela disciplina, quanto com o 

próprio modelo da escola onde estudávamos, ligada em demasia à lógica do livro e da escrita 

fonética tradicional. Os objetos faziam brotar na cabeça do adolescente a um só tempo uma 

ultrapassagem do livro, pelo menos como o entendia até então, e do conceito de literatura (e 

de poesia), além de instigarem o olhar para uma espécie de consciência crítica de utilização 

não apenas das linguagens, mas também dos seus suportes, pois tornavam “palpável” o 

“poema”. Sugeriam não um texto, como a professora gostava de dizer, mas o processo mesmo 

de constituição (textural, social, política) dos sentidos. Traziam o bastidor para o palco.  

A “bizarrice” era estranhamente familiar: lembravam as histórias em quadrinhos, o 

comportamento do rock and roll (“esse poeta e seus colegas devem ser roqueiros”), os 

percursos em múltiplas direções dos andarilhos, a possibilidade de desenho e escrita num 

mesmo objeto. Estas ingênuas analogias, muitas delas posteriormente equivocadas, fizeram 

nascer um interesse crescente pela poiesis deste poieta e pelas questões que ela suscitava.  
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Platão: todos os poetas, a começar por Homero, são simples imitadores das 

aparências da virtude e dos outros assuntos de que tratam; Vico: [a poesia] deve imergir toda 

a mente nos sentidos; Roman Jakobson: [a poesia] é uma província em que o nexo interno 

entre som e significado se converte de latente em patente e se manifesta da forma a mais 

palpável e intensa; Jean Paul Sartre: a atitude poética considera as palavras como coisas não 

como signos; Gaston Bachelard: a poesia põe a linguagem em estado de emergência. Por que 

pensadores tão diversos, tão singulares, inclusive em atribuir valor positivo ou negativo à 

poesia, têm em comum o pressuposto de que ela remete à densidade das coisas? Não estariam 

eles tratando de algo diverso da poesia literária (da poesia mesmo), não obstante terem 

inderessado a ela a observação? Não se trataria de uma práxis construtiva perante as 

linguagens, que os gregos chamavam de poiesis? A “densificação” ou um processo de, 

implícito em todos os pensadores acima a respeito do que eles chamam de “poesia” será aqui 

tomada como uma ética da pesquisa perante as linguagens, mas que só implica a poesia 

literária em casos bastante raros. Na Poesia Concreta, a imanência, inerente à poiesis, sai da 

ordem do sentido, da imagem, da metáfora, do palavroso, para assumir-se como o rastro, o 

vestígio sensível da duração do sentido; a pesquisa que se instaura, eivada ao máximo dos 

problemas do nosso tempo, não separa a palavra-coisa do processo inteiro de sua constituição. 

Ao contrário da prática comum de entender a concreção na ordem da palavra e sempre a partir 

dela, a Poesia Concreta vai ampliar a discussão para propor também uma teoria dos processos 

semióticos, tendo a poiesis como origem e objetivo da pesquisa não apenas estética, mas dos 

labores sígnicos contemporâneos como um todo.  

 Os objetos-signo de Campos representam uma prática semiótica singular e 

contemporânea. Enquanto “poética da pesquisa”, não se prestam às facilidades com que os 

chamados produtos “pós-modernos” têm não raro entulhado a cultura contemporânea. Os 

pilares da discussão sobre o pós-modernismo nem de longe se prestam à abordagem da 



 20

poiesis de Campos. Idade do simulacro, pastiche, bricolagem, perda do sentido histórico, 

nostalgia, termos que têm norteado várias abordagens da cultura contemporânea, são 

estranhos à sua poiética, a não ser que esta seja vítima de um olhar superficial, típico da 

abrangência, do relativismo unitário e unificador dos pós-modernistas.  

O termo pós-modernismo não será usado aqui por duas razões: por ser num primeiro 

momento uma nova forma totalitária, vinda dos países industrializados, de nomear todos os 

objetos culturais contemporâneos por sob uma rubrica todo-abrangente, relativista e abstrata, 

que não raro ainda postula, não obstante falar sempre da morte do passado, uma concepção 

linearista, colonialista e cristã da história; por outro lado, o objeto de análise deste estudo não 

só aponta claramente para um peso da história, como se situa inalienavelmente em um lugar 

de onde não é permitido falar com leviandade e pressa de pós-industrialismo, pós-utopismo, 

pós-mimetismo etc.. No Brasil talvez fosse melhor falar de um pós-64, mas essa libido pelos 

pós revela quase sempre uma abulia política, uma forma de não estar em lugar algum.  

Ver-se-á que a poiesis de Campos possui uma densidade forte de lugar e tempo, por 

sua ética da pesquisa, por seu “compromisso total perante a linguagem”, por sua missão social 

de “arregimentar as energias latentes na linguagem para destronar os dogmas petrificadores”, 

como dirá Augusto de Campos em 1957 (1975, p. 116). Esferas multiangulares do individual 

e do social, do sincrônico e do histórico, seus objetos-signo transcendem o propriamente 

poético, para refletir sobre os modos de produção, circulação e recepção dos saberes de nosso 

tempo. Prática que se apresenta como um estruturante, não obstante provisório, de práticas 

contemporâneas não apenas poéticas ou literárias, pois os problemas que levanta interessam 

muito menos à literatura (termo que será preciso problematizar) que aos homens hoje. É na 

perspectiva de um objeto-signo não puramente “verbal”, “poético” ou qualquer termo 

correlato, que será tomada aqui, constelação provisória de uma época que exige como nunca 
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refletir sobre sua lógica social, política, econômica, ou melhor, sobre suas estruturas 

históricas, sobre seus modos de “fazer ser”. 

O objetivo deste trabalho é pesquisar a poética de Augusto de Campos numa 

perspectiva que vá além do livro de poemas como objeto de estudo. Pois foi justamente o 

pressuposto escritural do livro como suporte dominante que a Poesia Concreta questionou. 

“Escritural” e “escriturário” serão termos recorrentes ao longo deste trabalho e farão 

referência exclusivamente à escrita fonética e a seus usos no ocidente cristão, bem como seus 

correlatos tradicionais e em vários casos sinonímicos “literatura” e “poesia da literatura”. Tal 

uso difere por completo do uso que fazem do primeiro termo Jacques Derrida e Roland 

Barthes, por exemplo, e poderá ser aqui pensado como seu inverso. As conotações que 

Barthes e Derrida dão ao primeiro termo (como quase sinônimo de literatura, e literatura de 

ruptura) apontarão nas páginas que seguem para uma das propriedades da poiesis, existentes 

dentro da literatura, mas como uma diferença, uma exceção, à dominante “escriturária”. 

Escriturário é a radicalização (ou uniformização) de uma dominante da escrita que não 

consegue pensar as práticas semióticas e seus diversos produtos e objetos fora do pressuposto 

fonético2. A este habitus será dado o nome abrangente, nome-monstro, de “literatura”, que 

implica outros, todos ligados a uma relação ainda não suficientemente explicada entre a 

escrita fonética, o livro e a literatura: mímesis, significado, imaginação, autor etc. Em outro 

lugar, fora, e dentro, da escrita, da literatura e da poesia, a poiesis de Campos tenderá a 

práticas diferenciais do signo, inclusive escrito e fonético.  

Uma análise que tomasse apenas os objetos-signo postos em livro não alcançaria o 

objetivo deste trabalho por que este nasce justamente da consciência de que a Poesia 

Concreta, e dentro dela ainda mais a poética de Augusto de Campos, ultrapassa o livro. A 

análise que não procedesse a um vazamento do escritural estaria fadada a um olhar enviesado 
                                                 
2 A obra filosófica de Jacques Derrida, como se sabe, em vários momentos chamou atenção e fez a crítica radical 

deste pressuposto. 
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da obra, já que tomaria como paradigma do olhar o modelo que o objeto quis justamente fazer 

explodir. O que quer dizer, porém, que o livro e a semiose peculiar instaurada pela escrita 

serão aqui discutidos para fins de problematização, já que a poiesis de Campos, como 

veremos, pressupõe, mormente num determinado eixo de sua obra, o eixo que mais abaixo 

será chamado de laborativo, uma verdadeira filosofia do código alfabético, para em seguida 

transcendê-lo, levando a escrita à crítica de si mesma, ruptura que, por vezes aliada ao 

ideograma e ao pensamento chinês, acarreta uma corrosão dos pressupostos de recepção, de 

leitura e de participação física do leitor no processo semiótico, cujos exemplos máximos são 

os Poemóbiles (1968-1974), Colidouescapo (1971) e Anticéu (1994), que pressupõem, até 

exige, que o leitor o co-produza.  

As melhores abordagens da poiética de Augusto de Campos se prendem ainda 

excessivamente à confusão implícita entre poiesis e livro de poemas, quando é justamente 

esse hábito nunca posto sob suspeita pela crítica literária que a “bizarrice” do Concretismo 

não aceitou desde o começo. Mesmo quando a crítica e a teoria da literatura, nacional ou não, 

percebeu a intersemiose constitutiva de toda poiesis, a julgou e analisou com os pressupostos 

do grafóletra3, a transformou em “poema” ou em “literatura”.  

Mais do que um “poeta literário”, Augusto de Campos é um “designer da linguagem” 

(para usar a expressão de Décio Pignatari) que problematiza a própria literatura enquanto 

lugar, e permite vislumbrar melhor como certos “textos” que estão na literatura parecem se 

afastar dela completamente. Estão dentro, mas sempre no limiar, sempre carregam outra coisa 

que o olho escriturário não consegue (não quer) captar, ou melhor, colocar (mostrar); num 

plano estreitamente de língua portuguesa: Negreiros, Oswald, Helder, Lispector, Lins, e tantos 

outros: poietas. 

                                                 
3 A exceção é Platão. Platão? 
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Desde 1953 que Augusto de Campos busca não apenas reconfigurar, quebrar, 

“semiotizar” os espaços mortos da escrita, como ultrapassar seu uso acomodatício: poiesis 

sonora, holográfica, visual, “escultórica”. Poetamenos já quebrava os rituais literários 

habituais e a literatura já não podia dar conta de uma semiose que transcendia o enunciado por 

uma presença acachapante da enunciação ou, seu crime maior, que ficava aquém do signo, 

próxima do minimal, do ruído e da afasia. O sítio do literário já estava explodido desde cedo, 

na origem ele já era outro, mas era preciso não tocar na fresta, para melhor unificar a obra. A 

Poesia Concreta terá sido o “grito gutural” da poiesis na literatura e na escritura fonética.  

A poética de Augusto de Campos terá sido o condensador de um percurso que começa 

com Sousândrade e Mallarmé? Sim. E não. Será possível dizer que o movimento disruptor da 

Poesia Concreta é muito anterior ao século XIX, terá existido desde sempre, está na origem da 

própria escrita-inscrição. Mas é colocado até o limite da explosão pelas vanguardas literárias, 

das quais a poiesis de Campos representa um resgate e um avanço (uma outrapassagem). 

É sintomático, portanto, que ela tenha vindo, desde o começo, acompanhada de 

incisiva, provocante e irônica teoria da poesia e da literatura. E esta instigante “práxis 

poética” surgiu ancorada em um aporte conceitual que aliava a poesia e a literatura de 

vanguarda européia, ainda sequer “digerida” em seus países de origem, a um variado e denso 

substrato intelectual que pensava agora o “poético” e o “literário” não apenas a partir da 

tradição de ruptura literária, mas principalmente trazia elementos da comunicação de massa, 

das artes plásticas, da música dodecafônica e serial.  

A Poesia Concreta retomará, em bases inéditas para a literatura, o debate, abandonado 

nos finais do século XVIII, entre poesia, arte e ciência. Partindo sempre de uma leitura 

contemporânea dos meios de transmissão e de sua práxis social enquanto homem, o poieta 

concreto retoma a diferença pré-grega (pré-escrita fonética e pré-Platão)4 que ainda não 

                                                 
4 É preciso explicar o composto-termo: Pré implica não necessariamente uma anterioridade cronológica; deve-se 
aproveitar o sentido de “diária” ou “soldo” que o termo português possui, como na frase, já bem antiga e fora de 
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tratava como compartimentos estanques, identitário-aristotélico, a língua, a técnica, a 

tecnologia, a arte5. A ética total perante a linguagem exigirá, no ato mesmo de migrar para 

outro meio-suporte, passagem ou problemática colocada por todo poema concreto, um 

arcabouço teórico-crítico que não poderá passar ao largo dos processos científicos de 

pesquisa. O divórcio romântico da arte e da ciência, ancorado no gênio individual e divino-

cristão da persona artística, será corroído pela sua própria inoperância conceitual e política 

diante dos complexos sistemas simbólicos contemporâneos, novos e antigos. O poema 

concreto explodirá a ingênua diferença estabelecida pelo pensamento romântico, ainda 

dominante nas vanguardas do início do século XX, entre a interioridade subjetiva e a 

objetividade das tecnologias. O poema concreto quer dizer ainda mais: a materialidade da 

cultura contemporânea mostra que a troca sempre foi material, que o homem nunca esteve 

destituído de técnicas. Emitir pressupõe gestos e objetos, para gerar sentido.  No ato intrínseco 

de sua contemporaneidade, a poiesis de Campos coloca a reflexão científica como inalienável 

de seu processo de construção; o poema concreto sempre soube da necessidade de pensar a 

contradição própria às artes da manipulação de aparatos cada dia mais pautados em modelos 

matemáticos, escriturais e informáticos e a necessidade de problematizar o uso quantificante, 

pseudolibertador da homogeneização tecnológica. A poiesis de Campos será a busca de uma 

práxis que liberte dos usos codificados e clicherizados, não apenas a poesia, a arte ou a 

estética em geral, mas os novos domínios técnicos advindos da segunda grande guerra 

                                                                                                                                                         
uso, “dia 5 os soldades recebem seus prés”, que conota cotidianidade e trabalho diário. Num aspecto 
cronológico, ou falsamente cronológico, o termo indica tanto as longínquas culturas chinesas e indianas (e suas 
formas de escrita), quanto os poetas-professores da cidade de Cubati no interior paraibano. Pré indica muito 
mais uma negação e uma diferença do que propriamente uma anterioridade (e ainda menos uma 
“primitividade”). Grega, por outro lado, conota mais um modo de ação semiótica, e de correlatas práticas 
sociais, que propriamente o Estado contemporâneo da Grécia ou aqueles que viveram um dia na jurisdição que 
hoje é chamada de Grécia. O “pensamento grego” é mais uma invenção dos cristãos europeus do noroeste do que 
propriamente dos homens da Grécia. Pré-grego, enfim, diz respeito a algo “fora” da Grécia e do “pensamento 
grego”, mas que é também fundamentalmente “Grego” pois implica as práticas “diárias” dos homens da Grécia 
“antiga”, que inclusive faziam um outro uso das escritas. 
5 Sobre o pressuposto identitário-aristotélico Cf. HAYAKAWA, S. I.. O que significa lógica aristotélica da 
linguagem?. Tradução de Heloysa de Lima Dantas. In: CAMPOS, Haroldo de (Org.). Ideograma: lógica, poesia, 
lingugaem. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1994. p. 229-237. 



 25

européia. Simbólicos por natureza, os meios eletrônicos impõem ao seu usuário, para poder 

manipulá-los criticamente, a pesquisa científica como parte integrante da próprio signo 

“produzido”, ou “encontrado”.  Como não perceber já em 1953, no Poetamenos, a matemática 

da composição aliada à temática do relacionamento amoroso; o amor e a semiótica do amor. 

 Assim, a “explosão posta a funcionar” que foi o Concretismo, acusado inclusive de 

racionalista, não era avessa à escrita. A autotelia, a mônada que é todo texto literário, os 

rituais profanos da frieza racional, a crítica, a autonomia do enunciado, frutos maiores da 

independência da literatura, no sentido que aqui é dado ao termo, culminância do uso mais 

avançado do código alfabético que o ocidente já produziu, é um dos alicerces sem os quais a 

Poesia Concreta, e a poiesis de Campos, não teria tomado a forma em processo de um projeto 

crítico.  

Augusto de Campos e seus colegas de Noigandres são poietas profundamente 

escriturais, e foi justamente de dentro da própria escritura literária, na escolha desses outros 

da literatura, que estão no literário por um ato jurídico de nomeação,  que os de Noigandres 

tiraram o sêmen que marcaria a trajetória da poesia, da literatura e da cultura de massa no 

Brasil e no exterior a partir principalmente da década de 60. Foi a desleitura problematizadora 

que fizeram de Stephane Mallarmé, James Joyce, Ezra Pound, Oswald de Andrade, Vladimir 

Maiakovski, Sousândrade, que possibilitou o ato de ruptura, de cisão com a dominante 

escrito-fonética.  

O estudo das conseqüências epistemológicas, semióticas e políticas desencadeadas 

pela ruptura de Noigandres ainda sequer foi ensaiado no Brasil6. Por isso, o “grafocentrismo 

dos escritores”, oposto complementar do que Jacques Derrida chama de fonocentrismo, não 

pode dar conta da intersemiose constitutiva que é toda poiesis, e não pode reduzi-la a uma 

                                                 
6 Lembrar neste sentido e na contramão, o grande livro de Leda Tenório da Costa A crítica literária brasileira na 

segunda metade do século XX. São Paulo: Imago, 2003. 
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utilização neutralizante dos suportes e dos códigos, rumo à abstração fonética do significado 

ou da metárora.  

 Em Augusto de Campos, a partir de 1953, os “poemas”, ainda bastante escriturais, 

passam a ser construídos de tal forma que o uso da cor e a semiotização do espaço branco da 

página, até então raríssima na poesia escrita, sugeriam um olhar para fora do código alfabético 

e do suporte-livro. A partir de então não poderia haver qualquer unidade harmônica ingênua 

entre poiesis e poesia; ao contrário, impunha-se uma diferença inalienável. O objeto-signo 

passa a não ser mais regido por um dispositivo técnico dominante e unificador, a escrita 

fonética do livro de poemas, e incorpora modelos semióticos “marginais” para semiose 

“literária” e “poética”, aprisionadas nos pressupostos escriturais que, embora instigantes para 

a grande literatura moderna, lhes eram bastante restritivos, além de impedir que a poesia 

acedesse à poiesis.  

Para dar conta de um processo de semiotização que ultrapassa radicalmente o sistema 

alfabético, e o livro de poemas, buscou-se um corpus que possibilitasse ao mesmo tempo uma 

visão abrangente e particularizante da poética do autor, prática da pesquisa plural e 

intersemiótica, objeto múltiplo, poliádico, antenado com as pesquisas no âmbito da ciência 

moderna e contemporânea e com o trânsito da poesia literária para outras mídias novas e 

antigas. Os objetos-signo de Campos problematizam o conceito implícito de objeto de que o 

pesquisador dispõe, daí procurar a um só tempo a abrangência e a particularidade.  

É o percurso intervetorial, trama no entre três, que a poiesis de Campos vai não apenas 

pressupor, mas trará à luz nos próprios objetos que produz. O poieta não habita, como numa 

redoma, a torre de marfim, o quarto de dor, o “símbolo” e, poesia conceitual, no sentido 

próprio do termo, sai à rua a ver o jogo social se jogando, intercurso de poder, onde o poieta 

não desempenha um papel secundário, tolo, sentimentalesco, acadêmico, incapaz de 

reencarnar-se no tempo presente sendo vivenciado. Ele não entra no debate com tolices e 
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choramingos, entra como pesquisador, não apenas da poesia, o que por si só é muito pouco, 

mas das paradigmas semio-sociais que ganham forma e desempenham papel cada vez mais 

decisivo na vida dos homens contemporâneos. A poiesis de Campos toma a frente dos 

problemas do homem contemporâneo por ser nela o lugar onde a tríade fundante do humano 

ganha um espaço genuíno de ação crítica e projetiva. Eis o sentido em que esta “poesia”, estes 

“poemas” e este “poeta” são fundamentalmente contemporâneos. O poieta não espera. 

Enquanto pesquisa e trânsito, enraizamento e errância, a poiesis de Augusto de 

Campos será aqui abordada a partir de três perspectivas, que embora constitutivas de todos os 

objetos-signo em menor ou maior medida, são sempre formantes gerais da obra como um 

todo e aparecem mais acentuadamente em certos particulares que podem ser vistos como 

vetores hipotéticos, mas nem por isso menos axiais, da poética do autor em sua totalidade. Os 

vetores têm a ver com os constituintes próprios, e por isso mesmo inalienáveis, a qualquer 

processo semiótico que a poiesis de Campos problematiza ao máximo: a relação sempre posta 

entre emissão, circulação, recepção; meio ambiente, linguagens, homem.  

Durante longo tempo acusada de formalista, a poética concretista só pode assim ser 

chamada se esta palavra pressupor um outro conceito de forma. A forma concretista não é um 

objeto estático e mecânico como não raro se disse. Pelo contrário, o poema concreto sempre 

foi o intercurso entre três, re discutir 1) a “forma” de se pensar poesia (enquanto poiesis), no 

Brasil, e no ocidente; 2) os espaços destinados a ela, o livro, o mercado editorial não 

habituado a publicar livro de poemas como exigia o objeto concretista, a livraria, a escola, 

etc., a relação entre poesia e artes plásticas, poesia e música, poesia e propaganda etc.; e 3) as 

interações sociais e os rituais de recepção da poesia literária, o papel do receptor, poesia e 

ideografia, o debate sempre posto de poesia e os sentidos envolvidos no ato de recepção de 

poemas, recepção individual e coletiva, óptica, háptica, grupal: poiesis.  
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Não se pode confundir a história do homem com a história de seus meios de 

transmissão, mas nenhuma abordagem das culturas pode prescindir ou passar ao largo deles. 

Estes não apenas “administram” a circulação dos saberes, faculdade própria de seu caráter de 

veículo, como ajudam a possibilitar, a estruturar, as formas e as interações sociais. É hoje que 

uma semiótica das mídias é fundamental para qualquer pesquisa. Uma semiótica que amplie 

os paradigmas de sentido para ir além dos pressupostos verbalóides de nossas faculdades 

cognitivas habituais, baseados na dualidade maniqueísta identitária, naquilo que faz passar a 

singularidade de diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência 

identificável (Guattari, 1999, p. 68). Uma semiótica destas formas contemporâneas 

complexas, híbridas, deslocantes e que trazem consigo uma série de implicações materiais, 

sociais, afetivas, perceptuais, políticas, inconscientes. O poieta sabe, enfim, que o campo do 

possível é limitado em grande escala pelo campo do disponível, e o disponível contemporâneo 

é feito de dispositivos que exigem um arcabouço conceitual e teórico mínimo complexo. 

Sistemas semióticos simbolóides, abstratos, virtuais permeiam o aparato tecnológico 

contemporâneo e só uma intervenção que leve em conta a sua lógica altamente codificada e 

especializada pode obter resultados futuros duradouros.  

É a consciência aguda disso que faz nascer, como se a posteriori, os temas favoritos 

de Augusto de Campos: afasia, angústia, morte, mudez, fechamento, solidão. Porém, outros 

ângulos do objeto poliádico, o plástico, o sonoro, o escultórico, o cinético são também 

“temas” em outro sentido, por que estão para além, na verdade aquém, da metáfora, são 

“vivenciais”, postos na “natureza de coisa” do signo. Ao longo deste trabalho, estes serão 

encarados com mais vagar e terão maior importância que àqueles, os “conteúdos”, os “temas”.  

Aliás, na poiética de Campos não há possibilidade de algo se realizar (ou significar) 

sem a densidade do formante, o significado não precede em nenhuma hipótese o significante. 

Antes são os possíveis “inscritos” neste, nos códigos, nos sistemas simbólicos, nos 
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dispositivos técnicos, no imaginário, no inconsciente ótico, auditivo, tátil, nas máquinas de 

linguagem, que tornam possível aquele. Máquinas energéticas, diagramáticas e algorítmicas, 

corporais e desejantes, máquinas sociais (Guatarri, 1992, p. 46 & 1993, p. 178). Sugerir que a 

Poesia Concreta é “abstratizante”, “geometrizante”, como parecia sugerir a ruptura, fecunda 

ruptura, dos neoconcretos do Rio de Janeiro, parece um equívoco. Pois o poema concreto só é 

abstrato se se esquece o quanto ele materializa a mediação.  Na Poesia Concreta é 

fundamental experienciar o valor dos nonlinguistic, nonliteraty, and non discursive elements, 

como sugeriu Victoria Pineda.7  

No total, o corpus pesquisado compõe-se de 3 livros: Viva-vaia: poesia 1949-19798, 

Despoesia9 e Não10; 1 livro de tradução de poemas: Poemas de Maiakovski11; 1 cd de poemas 

sonoros: Poesia é risco12; 2 cds e 1 cassete de videopoemas: Augusto de Campos - clip-

poemas13, cd-encarte ao livro Não e cópia em vídeo do espacial da TvCultura de São Paulo, 

Poetas de campos e espaços14; além de 2 videopoemas do site oficial do poeta15. O corpus é 

heterogêneo e amplo porque se quer uma visão que, se não pode ser total, nem o deveria, 

possua um certo grau de abrangência, a partir de onde se possa tirar os particulares; tirar, da 

amplitude do sintagma, os paradigmas.  

A produção de várias épocas em diversos formatos, em variados suportes e circulando 

em redes específicas, propicia melhor o estabelecimento das diretrizes aqui propostas: os 

vetores da produção, da circulação e da recepção. Mas um corpus tão abrangente por si só já 

traria o risco de criar uma visão tão panorâmica da poética do autor que levaria no máximo a 

                                                 
7 In: Victoria Pineda, Speaking about genre: the case of Concrete Poetry, www.ubu.com, acesso em 12 de maio 
de 2004.  
8 São Paulo: Brasiliense, 1986. 
9 São Paulo: Perspectiva, 1994. 
10 São Paulo: Perspectiva, 2003. 
11 Tradução de Augusto de Campos, Boris Schnaiderman e Haroldo de Campos. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 
1992. 
12 Polygram, 1995. 
13 São Paulo: Edição do autor, 1997. 
14 Exibido em agosto de 1992. 
15 www.uol.com.br/augustodecampos 
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um estudo descritivo e quantitativo. Para evitar isto, a abrangência se particulariza em 4 

vetores: 1) Tvgrama I (tombeau de Mallarmé), publicado em Despoesia e abordado na sua 

unidade e na sua diferença em relação à versão em vídeo de Cristina Fonseca e Paulo 

Rebesco; 2) as versões em vídeo de Sol de Maiakovski e 3) Tour, colocadas no site oficial de 

Campos; 4) Anticéu, também publicado em Despoesia. Sugere-se que estes objetos-signo 

representem por hipótese os vetores centrais da poiesis de Campos: a problemática do 

formante, do histórico e do social.  

Aos começos... 

 A poiesis de Campos, vinda a público a partir de 1951, com O rei menos o reino, diz 

respeito aos problemas contemporâneos na mesma medida em que representa uma das mais 

fecundas leituras críticas da poesia e da literatura no ocidente (com exagero mesmo). O poieta 

hoje, fincado como sempre no aqui e agora de seu presente inalienável, aponta para o 

percurso, ou melhor, para a percussão da poiesis no ocidente. Lança luz, crítica luz, também 

sobre o “mercado internacional da literatura”, das institucionais artísticas. Indica (palavra 

importante no contexto deste trabalho), “coleta” e se inscreve, no ato. Poiesis histórica? Não, 

mais que isso: o histórico é o dado inalienável, o presente, sempre contemporâneo, ancestral e 

potencial; condição sempre posta, embora não única e necessariamente dominante, do 

processo semiótico. No objeto poliádico é por onde passa o presente dos homens vivos em sua 

historicidade. Mas a história é apenas uma das faces do objeto, este não se esgota nela. A 

história é uma espécie de estágio da expansão, tempo sempre múltiplo, contínuo e 

descontínuo, pessoal e social; o objeto concreto transcende o puramente histórico pela 

potência de sua duração enquanto signo, “representamen textural”, e por sua reconfiguração 

nos espaços das recepções possíveis. A história é o intervalo entre o signo e o ato. Sabe-se, no 

entanto, que nem tudo no humano é feito de fluxos e extensões; os objetos e os atos tomam 

formas que duram também, que se fixam numa configuração estrutural não obstante 
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provisória, e em cujo grau de provisoriedade se medirá seu fluir ou sua fixidez. Augusto de 

Campos convoca à cena outros sentidos, além da visão fóvica, supremacia do foco, do 

enquadramento e da perspectiva. A poiesis de Campos se firma como signo, e repropõe uma 

outra dimensão hermenêutica (hermenêutica?). O poema concreto coloca enigmas para as 

interpretações grafocêntricas. Faculta uma outra produção e um outro uso, na extensão 

histórica de agora. poesia concreta: transcurso de formas.  

A poiesis de Campos nasce de uma relação contraditória, referência dupla a estar e 

passar. O objeto multifacial, composto de dominantes pontuais, de constâncias sempre 

conscientes do efêmero, do movimento que constitui o que é vivo, tem na raiz uma busca e 

essa busca, pivô de angústia, sempre aponta o ser minimal, a fisicalidade estruturante, 

formante, do veículo, mas que pressupõe também, no mesmo gesto, vazá-lo. O enraizamento 

aponta a situação e o assume como campo minado, pedregoso. Uma radical consciência de 

lugar, impõe um para fora. A diferença da grande poesia moderna e do oba-oba 

contemporâneo da poiesis de Campos está na exposição, sangrenta, afásica, cheia de mortos, 

de um trânsito no qual se dialetizam o sentido de residência, o sustentáculo doado pela 

segurança de fixar-se, e o intercâmbio constitutivo, pressuposto mesmo do início do percurso, 

da busca problemática das origens, outro nome que poderia ser dado ao Concretismo. Não 

obstante o alto intelectualismo dos primeiros trabalhos, o Concretismo, se visto em 

profundidade, será uma semiótica do cotidiano, uma reflexão direta sobre os meios e os 

gêneros que ganham forma na dinâmica social da segunda metade do século XX: a história 

em quadrinhos, a publicidade, a televisão, o computador, a música jovem. A poiesis deixa de 

se confundir com a palavra, e emerge como um vivencial intersemiótico, verbi-voco-visual. E 

volta a ser, ao contrário do que supôs a crítica literária da época e posterior, uma defesa 

apaixonada da poesia e da literatura, mas da poesia e da literatura que problematizam seus 

lugares de enunciação e suas ferramentas de mediação, não reduzida ao livro de poemas nem 
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aos ditames da idealidade fonocêntrica. A poiesis de Campos é uma emissão que cria um 

espaço plural, denso, disseminante. Uma ambiência e uma ecologia pautada no signo poiético, 

onde se percebe desde a sonoridade não-linguística (leia-se não-alfabética) a amarelos 

luminosos em circulação cegante. Poiesis que faz o “corpo próprio” estender-se na situação, 

no espaçamento aberto pelo “corpo do outro”. Poesia concreta: políado que contém a 

presença da voz, dos corpos, das cores, da coreografia, que ao construir e habitar um espaço, 

cria uma unidade diferida, um espaço não identitário, não-dual, um espaço de relações 

dinâmicas, paratáticas. Um poema concreto, além de um texto, é uma ação. 

Contudo, a fase heróica da Poesia Concreta é por demais escritural e a recepção ainda 

é devedora da recepção tradicional do livro, por isso a razão de tantas polêmicas. Pode-se 

dizer com isso que quase toda a polêmica em torno do concretismo seja pelo uso exógeno que 

os primeiros poemas concretos faziam da escrita fonética. A teoria da literatura que os 

concretos desenvolveram, a ruptura, o grau zero da pesquisa sobre os meios contemporâneos, 

que, de um só golpe, põe em cena a cisão e o retorno da poiesis, ainda não encontra em 

objetos-signo particulares sua plena realização, embora Poetamenos já seja de 1953. A cisão 

com o pensamento moderno da subjetividade e da identidade, com o colonialismo judaico-

cristão sempre devedor do Livro e do significado transcendental, ainda se ambienta no livro, 

ainda negocia seus espaços, sua extensão, dentro do espaço literário, dentro das hierarquias da 

literatura. Era preciso romper, conceitual e empiricamente, com a “tradição poética” e com 

seus implícitos semiósicos, sociais e econômicos. Como verdadeira mudança de paradigma, 

como nova ecologia simbólica que é, Poetamenos só podia aliar a práxis poiética à reflexão 

sobre ela, a poiesis enquanto teoria, a arte e a técnica, um senso prático e uma práxis 

científica. A poiesis concretista, ao assumir todas as conquistas da escrita e do racionalismo, 

colocava-os a andar, enraizados no “atual”. O objeto-signo apontava o diferencial que, em via 

de tomar consciência definitiva, remete dialeticamente a escrita às práticas contemporâneas e 
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às formas ditas “arcaicas”. Visto desse prisma, o Concretismo terá posto sempre à mostra a 

diferença, assumida sempre nos próprios objetos que produziam, entre o verbal, o sonoro, o 

auditivo, o visual, o tátil e suas interfaces com as “máquinas de linguagem”; na mesma 

medida em que coloca o elemento comum, o elo que as une: o indício, o rastro que torna 

possível o processo semiótico. Suas diferenças, mas também suas possibilidades de 

justaposição, contradição, colagem, montagem. O objeto-signo migrante faz errar modelos 

cognitivos, perceptuais e sensoriais petrificados. A situação nova lança nova luz sobre as 

velhas.  

A condição de emparedamento que um crítico famoso vai imputar à Poesia Concreta 

deve-se ao fato de o Concretismo ter exposto e teorizado como ninguém os espaços da escrita 

fonética, os rituais escriturários da literatura oficial, sua pouca ou nenhuma atenção ao dado 

midial, transformado em puro veículo da “metáfora” ou da “ficção”. Emparedante por exigir o 

apagamento do vestígio do signo, que o código alfabético permite como ninguém. Foi por 

expor a moldura do sentido que o poema concreto emparedou toda uma geração. A Poesia 

Concreta tornou visível as chagas e o sudário do salvador. A consciência da semiose como 

processo se formando em sua inevitável relação com os “dispositivos formantes”, é paralela 

ao sentido de enclausuramento; é genuinamente uma ruptura moderna, da consciência da 

pesquisa, e contemporânea, pelo transbordamento disso: enclausuramento na experiência 

minimal, midial, do objeto, mas (enclausuramento: angústia de lugar) transbordado pelo 

dinamismo disseminante de todo signo e pelas suas atualizações possíveis; transbordamento 

da dureza do objeto-coisa à impermanência e à potência, como a grande literatura de 

vanguarda, ainda hoje não assimilada, ousou tentar16. O “mui amigo” Platão parece ter visto, 

                                                 
16 Convém esclarecer a distinção, reiterante ao longo deste trabalho, entre uma literatura literária e uma poiesis 
na literatura. A primeira é a da grande tradição platônico-aristotélica da mímesis, do signo vicário a um ideal de 
nobreza significante em muitos aspectos a-histórica, como na clássica formulação de Aristóteles da 
superioridade da poesia (neste caso literatura) sobre a história. É esta a tradição da ficcionalidade, do imaginário, 
da subjetividade etc. Em sentido oposto e correndo na contramão dentro das literaturas, situa-se a poiesis (mais 
adiante será preciso inverter o termo para poiesis da escrita) que propõe uma disrupção do significado, do 
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desde o princípio, o quanto a poiesis problematiza – problematizava já – as formas 

relacionais, as interfaces, para usar uma expressão do nosso tempo, entre o homem e o 

mundo. A poiesis para o filósofo apareceu claramente, clara sombra, em sua dimensão 

demasiadamente humana, pois a condena justamente por ela não se alienar de sua ecologia 

simbólica imediata, por nunca remeter à “idéia” destituída de sua produtividade e de sua 

historicidade17. Na poiesis, o belo só pode existir não acionando formas que se elevam, 

formas angélicas e esvoaçantes, mas “formas que caem” (a expressão é do filósofo, homo 

sapiens), formas que se materializam. Assim a poiesis apareceu para o “pensamento grego” 

remetendo não apenas a um estágio que era preciso abandonar, mas principalmente porque era 

capaz de expôr os pressupostos sensíveis da razão abstrata: à máquina colonialista e proto-

cristã, era necessário apagar os vestígios sensíveis de sua construção de sentido, abstrair a 

opacidade do mundo humano para aceder à “idéia”18. A Poesia Concreta retomará, sem 

precisar sequer ter colocado, uma práxis que afirme o pressuposto platônico, colocando-o de 

cabeça para baixo. Só a poiesis poderia ameaçar a “cidade policiada” do filósofo19 por expor 

suas edificações e seus edifícios. Eis, enfim, que a poiesis, e a Poesia Concreta como um de 

seus paradigmas por excelência, está/esteve sempre na ponta de lança, no grau zero, de uma 

reflexão complexa das relações sociais, pois é/foi/será o lugar onde as verdades não são 

conceitos-abstrações, mas circuitos complexos que não se esgotam no significado e na 

Verdade, e sim no processo que vai da sensação ao sentido e do sentido à sensação, onde o 
                                                                                                                                                         
sentido pleno associado ao autor ou à sua obra, em favor de uma ética poiética no literário. É desta vertente que 
surgem os não-romances, os não-poemas, os não-personagens, as quebras de fronteira entre ficção e realidade, 
entre autoria e citação etc. É contra os primeiros que a poesia concreta se insurge. Fica acordado de antemão que 
para os segundos a distinção habitual entre verso e prosa para diferenciar poesia de narrativa torna-se inoperante. 
17 Convém dizer que o filósofo não condena a poesia (um gênero da literatura), ele a teria aprovado. O que ele 
condena é a ética da pesquisa e da problematização constante que está na raiz da poiesis. A poesia ao certo teria 
entrado na cidade. 
18 Sob este aspecto, mesmo a suposta virada que Aristóteles vai dar em sua Arte poética, não auterará nada. 
Antes em sentido inverso, fundamentará o platonismo na própria instituição literária, agora travestido de 
cientificidade. 
19 A expressão – cidade policiada – é também do próprio Platão: Se a poesia imitativa puder provar-nos com 
boas razões que tem o seu lugar numa cidade policiada, vamos recebê-la com alegria, porquanto temos 
consciência do encanto que ela exerce sobre nós, mas seria ímpio trair o que se considera a verdade. Aliás, meu 
amigo, não te sentes seduzido também, ainda mais quando a vês através de Homero? In: A república. São Paulo: 
Nova Cultural, 1999, p. 112. 



 35

próprio intervalo já é também sentido e sensação. Para usar a expressão de Michel Maffesoli 

(1998, p. 20), a poiesis será sempre razão sensível, mais complexa, mais crítica, mais 

dinâmica, mais diferencial que a razão abstrata do filosófo. A tão versada e já bastante 

envelhecida obra de Platão em sua condenação do poeta e da poesia faz um elo invertido com 

a poiesis de Campos, e o filósofo, a exemplo de um crítico como José Guilherme Merquior a 

respeito do Concretismo, como se colocará mais adiante, atira no alvo errado e acerta. Em 

Platão, a razão sensível que é o objeto-signo da poeisis torna-se patente; anti-idealidade que 

instaura o percurso do signo em suas diversas mediações, em sua remissão ao sensível da 

própria linguagem e fundamentalmente aos processos de semiotização, à cultura se fazendo 

ser, em tudo oposta tanto à República quanto ao conceito logocêntrico de escrita que Platão 

ajudará a fundar. É como se, Platão bem o soube, a poiesis não pudesse existir sem ser fato 

político, sem mostrar os vestígios do micropoder se exercendo nas trocas, sem que o signo 

não chame atenção para a mancha preta que recobre a superfície-papel. Num único gesto era 

necessário afastar a poiesis e inventar uma noção de escrita que não se apresentasse no que ela 

é: marca, resto, rastro. Poiesis e escrita serão para Platão, e para o homo sapiens em geral, 

duas marcas fantasmais do mundo, era preciso enclausurá-las: uma na subjetividade outra na 

phoné. Não é de todo estranho o fato de a condenação de Platão da poiesis e da escrita ajudar 

a desenvolvê-las. O papel nada ancilar que ambas exercem em seu sistema filosófico ajudou a 

transformá-las historicamente. Sua condenação gerou um fascínio por ambas, não pelo que 

elas eram mas pelo que passaram a ser, corrigidas e moldadas: a poiesis (transformada em um 

gênero menor da literatura) no lírico-grafismo (um outro nome para bio-grafismo), ora do 

autor ora de uma entidade abstrata interna chamada de “eu-textual”; a escrita na “imagem 

mental”, na seta que aponta para um significado previamente limitado de antemão pelo 

sistema da Língua (Saussure)20. A poiesis de Campos erige-se contra o platonismo e contra o 

                                                 
20 Sobre a relação de Platão com a escrita e, indiretamente, com a Poesia Cf. DERRIDA, Jacques. A  farmácia de 
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poeta “mensageiro”, pela razão sensível e pelo poeta “mediador”: o mensageiro sobrevoa o 

espaço, o mediador o habita (Debray, 1995, p.14).  

É por isso que a abordagem aqui proposta deve começar com um aporte “ecológico”, 

antes até lhe é exigido um tal começo, pois o novo paradigma aberto pelo Concretismo e pela 

poiesis de Campos propõe uma outra eco-lógica, ao colocar “o meio técnico no horizonte do 

meio vivo”. Contra a “cegueira midial” do hábito literário, pressupõe o processo semiótico em 

sua relação triádica infinita, a materialidade, a extensão e a expectação. Objeto que quebra a 

inércia da matéria e do sujeito, reconfigura o espaço das paisagens semióticas e, ao criar um 

novo espaço, sugere novas identidades, novos usos, novos circuitos e vias de transporte 

sígnico. O poema concreto, em sua poiesis ininterrupta, mergulha a frialdade do universo 

simbólico na umidade quente de uma nova, e ancestral, zoosfera.  

Todo este trabalho parte deu um princípio básico: toda semiose, justamente por ser 

processo, implica relações no mínimo triádicas, que são sempre como que universais de todo 

processo semiótico, aquilo a que os sociólogos chamam produção, experiência e poder 

(Castels, 1999, p. 35); a semiótica peirceana de objeto, representamen e interpretante (Noth, 

1995, p. 65); Fredric Jameson (1996, p. 92) de o material, o social e o estético. Os vetores da 

técnica, da expansão e da estrutura de recepção, segundo Walter Benjamin (1994, p. 185).  

Três grandes blocos-fases serão aqui delineados na poiesis de Campos, cada um deles 

correspondendo, respectivamente, ao prisma do formante, da circulação e da recepção, que 

chamar-se-á 1) laborativo; 2) processual; 3) experiencial. Além de didática, a divisão em 

fases não pode ser entendida em sentido causal ou simplesmente cronológico, antes fases 

faces, personas personificadas com regularidades mais acentuadas que outras mais 

rapidamente identificadas pela crítica, ainda curtíssima crítica, como a angústia e a morte, 

temas tornados lugar comum na abordagem de seus objetos-signo, talvez por propiciarem uma 

                                                                                                                                                         
Platão. São Paulo: Iluminuras, 1991, 128 p.  
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relação, um eixo mais direto e seguro com a literatura (uma certa literatura), a busca dos 

temas literários etc.  

A tripartição aqui proposta não surge de fora ou acima da relação obra-pesquisador: 

nem este amolda ao objeto seus “pressupostos primários”, sua própria história pessoal, como 

o demiurgo que munido de um método privilegiado pode explicar quase tudo, ou aquele que 

transfere a crença que traz em si ao objeto de estudo. A tripartição da abordagem, o mosaico 

trifacial, nasce antes da dialética entre os elementos intrínsecos da obra e a busca, por parte do 

pesquisador, de uma metodologia que dê conta não apenas do movimento interno dos objetos-

signo em análise, mas que consiga também ampliar a obra individual no que ela representa de 

uma estrutura sócio-semiótica maior, que a grande obra individual conseguiu formar. Não se 

crê, portanto, na autonomia do objeto cultural, autonomia esta que foi a bandeira de guerra da 

arte e da literatura ao longo do século XX, pilares dos formalismos e dos estruturalismos. 

Atenta para a forma, sem esquecer da recepção, sem esquecer de que toda semiose transcende 

a ocorrência singular, é sempre também estar para outro: os receptores, os horizontes de 

recepção, as instituições sociais. Da forma ao conteúdo, do conteúdo à forma, mas 

principalmente colocando no cerne de toda intenção de sentido, fundamento de todo signo, 

sua circulação, seu processo mesmo de semiotização. Assim, foi a própria poiesis de Campos 

que “fez formar”, na sua poiética intrínseca, estas três vertentes maiores das práticas 

semióticas, e que constituem toda semiose.  

O objeto (ainda é possível falar de “objeto” no sentido habitual do termo?) sempre se 

estende numa relação de três, o humano, e seus signos, é sempre triádico: representamen, 

objeto, interpretante. Nem a autotelia nem a crença21 servem em si mesmas como norteadores, 

pois tendem a esquecer o processo, o intervalo entre o signo e a recepção, intervalo por onde 

passam as negociações de sentido. Não que cada um dos estratos que a poiesis de Campos põe 

                                                 
21 Os termos são de Didi- Huberman e serão discutidos mais adiante. 
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continuamente em relação explícita sejam autônomos e representem espaços fechados para a 

análise. Ao contrário, em cada um deles é possível encontrar a relação ao segundo e ao 

terceiro; um pouco aquilo que a semiótica peirceana faz das três categorias ou classes de 

signos. Cada estrato aqui proposto já traz em si seus outros, só em relação aos quais ele pode 

ser observado. Na troca recorrente de dominante que é cada objeto-signo aqui abordado, 

sempre remetendo ao pólo oposto e ao próprio intervalo entre eles, pode-se vislumbrar o pólo 

em que aparece mais clara a recorrência a um eixo provisório. 

As regularidades maiores, as trocas descontínuas, e constantes, aqui propostas se 

apresentam mais acentuadas em certos momentos, e matizadas, encobridas, em outros. São 

constantes provisórias, mas formam, dão sentido global à “obra”, embora não a esgotem, 

podendo-se inclusive ler cada objeto-signo como colocando em questão estes três fatores. 

Trata-se de afirmar que alguns deles parecem chamar mais atenção a um estrato em um dado 

momento. Assim, a poiesis de Campos pode ser dividida em fas(c)es em que um dos três 

fatores seja dominante, o que não quer dizer que os outros não atuem em uma mesma fase ou 

objeto. Os “centros energéticos” assumem a partir da década de 80 uma troca mais recorrente, 

como se o núcleo dominante fosse abandonado rumo a uma complexidade maior em que 

atuam de maneira ainda mais consciente e constelar.  

1) 1949-1959: a produção. O “poema” tomando consciência plena de seu ser de signo-

objeto, de seu caráter midial. Esta “atitude” poiética (poiética porque exposta no próprio 

objeto-signo, signo tornado metasigno, como veremos, algo diverso de poética, as  estruturas 

gerais e os projetos implicados na obra de um autor) pode ser vista no Poema do retorno, de 

1949; Onde a angústia roendo um não de pedra e Ofertório, de 1950, Ovo novelo, de 1956, 

mas não apenas neles e nos objetos-signo deste estrato/fase. Podem ser vistos em poemas 

posteriores, em Tvgrama I (tombeau de Mallarmé) (1988), utilizado aqui, e na versão sonora 

de Tensão (1995).  
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Trata-se de uma busca, sempre colocada, refeita e reiniciada, de alcançar alguma 

espécie de grau indicial do objeto-signo. O indício, aquilo mesmo que Platão percebeu e 

condenou nos poetas homéricos, é o momento em que signo e suporte se deixam ver, ou 

melhor, se deixam possuir mutuamente. No poieta é uma busca de compreensão da produção, 

espaço onde criador e pesquisador da forma tensionam uma fusão. É a busca angustiante 

anterior ao canto, ou melhor, do que faz nascer uma forma que se abre, dialeticamente, pelo 

próprio fechamento que coloca e que só pode ser observada no próprio ato de fechamento, de 

grafação. Os primeiros “poemas”, em versos livres, ainda são muito literários, mas a 

antileitura que Augusto de Campos fará de João Cabral de Melo Neto começa a se anunciar já 

em 1949.  

Os substantivos concretos e a semântica da ação no Poema do retorno, por exemplo, 

prenunciam um novo conceito de forma e de suporte para o signo, que remonta a todo um 

imaginário da escavação, do vegetal e do orgânico. Uma poética da “concreção” já se insinua 

com clareza. Os “poemas” tornam-se minimais, a letra passa a ter significância mais decisiva, 

o espaço movimenta-se, algo escorre ao fixar-se. Não é mais a luta de um “poeta” por 

instaurar a concreção num modelo avesso à ocorrência sensível, a escrita fonética. O 

simbolóide vira indício, presença física. Há a busca de uma dupla materialidade, potência e 

poder. Exploram-se formas, texturas, densidades, mas também as configurações potenciais 

que o material pode conter, desde cores a palavras; os movimentos da matéria como agente-

sujeito configurado e a matéria como algo que pode configurar, reconfigurar. Algo se quer 

anterior ao sentido, àquilo sem o qual não há sentido algum. Neste aspecto, não é o indício, a 

marca semiótica, que é um adendo do significado, é este já um posteriori. 

Poesia Concreta já em 1949? Ainda não. Mas a conquista do índice não demorará a 

tomar forma. O “poema “ se abre, pelo próprio fechamento instaurado, evoca sua existência 

midial, veículo formante. A partir deste momento, só é possível, pelo menos em princípio, 
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abordar o “poema” encarando sua literalidade. Não há como passar por ele, atravessá-lo, sem 

o sentir como rastro; a significação não pode dar-se a ver sem remeter ao peso que a sustenta. 

Em Tensão chega-se ao som puro, em Tvgrama I, a letra que fecha o objeto-signo é uma 

ferramenta: V, como se verá mais adiante. Este aspecto da poiesis de Campos diz respeito a 

um enraizamento no processo meio-mediação. Daí que migrar é nesta poiética uma 

consciência inalienável de lugar, de situ-ação. Tvgrama I faz exceder o caráter abstrato e 

subordinante da escrita fonética. Ele obriga a escrita a um desnudamente de sua to(i)pografia. 

Mallarmé/Campos, assim como Maiakovski/Campos, é um diálogo do qual Augusto de 

Campos não pode abrir mão em virtude de nele estar contido não apenas o know how para a 

prática da poiesis de agora, senão principalmente a leitura necessária para fundamentar a 

intervenção crítica advinda de toda uma história, de todo um passado não da poesia, mas de 

uma sua antitradição “construtiva” de pesquisa, pesquisa que culmina na dialética 

Mallarmé/tv (Tvgrama I), e Maiakóvski/música popular (Sol de Maiakovski). Consciência 

construtiva que não poderia ser avessa a um contínuo repensar das tecnologias 

contemporâneas, e de suas diferenças instranponíveis dos fazeres pregressos. No caso de 

Tvgrama I, a consciência não se constrói sem referência doída a um espaço anterior, espaço 

de perda e reconquista: Mallarmé. Constelam-se a semiose dominante de nosso tempo (a 

semiose-vídeo) e o “poeta” moderno por excelência. 

Algo toma forma com nitidez, o “compromisso total perante a linguagem”, 

compromisso que logo se insinua como compromisso do signo encarado como processo 

(objeto-signo) entre diversos dizeres e devires. O poieta constrói um olhar que pode ser 

chamado de “olhar escultórico”; escrito, o objeto-signo transparece sua natureza simbolóide, 

e, ciente da rudeza do suporte, inicia a ruptura com o literário e expõe o estado midial do 

signo, no mesmo momento em que clarifica a dimensão técnica, institucional e mercadológica 

da literatura. Podem ser incluídas nesta vertente da poética de Augusto de Campos as versões 
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impressas de Pluvial (1959), Caracol (1960), Código (1973) e Miragem (1975), as versões 

em vídeo de Rã de Bashô (1998) e de Sem saída (2000), a versão sonora de Cor som (1994), 

entre outros. O capítulo Tvgrama I (tombeau de Mallarmé): do livro ao vídeo tem como 

finalidade discutir com mais vagar a dimensão laborativa da poética de Augusto de Campos, 

pontuando-a num objeto-signo paradigmático – Tvgrama I (tombeau de Mallarmé) -, onde se 

pode vislumbrar com mais clareza o peso que o indício do suporte assume na poiesis de 

Campos, inclusive na diferença que se pode estabelecer entre a versão impressa e a versão 

videográfica de Cristina Fonseca.  São temas predominantes desta vertente: afasia, silêncio, 

miragem, risco, etc. além das referências explícitas a outros meios de transmissão que não a 

escrita fonética. 

 O segundo vetor fundante da poética de Augusto de Campos é a processualidade, as 

negociações, os intervalos semiósicos, o entre o signo e a interpretação. É como se à 

consciência aguda do formante existisse um outro processo de conscientização mais 

propriamente político, o da circulação. É neste segundo vetor que se instaura o diálogo com 

outras expressões artísticas, mormente com a pintura e a música, num primeiro momento, e 

com a televisão posteriormente, diálogo que foi posto desde os primeiros manifestos do 

Concretismo. Aqui é o lugar onde também se deve incluir os trabalhos de crítica literária do 

autor, e duas conseqüências diretas disso, a Re visão de Sousândrade, publicada já em 1964 e 

as Intraduções, publicadas pela primeira vez em 1974. 

 A consciência sem precedentes do formante, sem precedente porque a experiência 

radical de João Cabral de Melo Neto ainda será bastante literária, como se verá mais adiante, 

obriga a articular midiologia e semiótica. Os “poemas” começam a ser expostos em museus e 

galerias; publica um livro sobre música popular; acentua, o que já estava no início do 

Concretismo, a tradução de poetas e escritores de pouca circulação no Brasil e destoantes da 

tradição literária nacional. O livro sobre Sousândrade vai de uma certa forma reconfigurar a 
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tradição poética brasileira. Assim, Augusto de Campos passa a se aproximar mais de artistas 

plásticos e músicos, que propriamente de poetas. É marco zero didático dessa segunda 

vertente, os Popcretos, produzidos para a exposição organizada por Waldemar Cordeiro na 

galeria Atrium em dezembro de 1964. 

 Estes “ex-poemas” (o termo é do próprio Augusto de Campos) consistem, à primeira 

vista, numa problematização da própria poesia. Olho por olho é todo composto de uma 

mistura de pequenos sinais de trânsito, olhos, lábios e unhas, nenhuma palavra. Os valores 

literários são desconstruídos de tal forma que “autoria”, “originalidade”, “supremacia da 

palavra poética”, elementos fundamentais para a abordagem de poesia, são inoperantes para 

analisá-lo. Trata-se, tendo como início a data tão sintomática de 1964, de uma verdadeira ação 

político-cultural com duas faces: 1) romper ainda mais com a tradição literária dominante no 

Brasil e abrir a literatura e a poesia para “novas signagens”; 2) uma crítica e uma premonição 

ao silenciamento que tomariam a sociedade brasileira por 20 anos.  

Os Popcretos representam o momento em que a poiesis de Campos mais claramente 

destoa dos pressupostos da literatura; o crítico literário tem que ampliar suas ferramentas de 

análise, pois buscando preferencialmente as palavras o que ele encontra será sempre o 

silêncio. Olho por olho fala (fala?), pelos olhos e as unhas. O silêncio é fundante, sem dúvida, 

mas a poiesis de Campos o assume e o ultrapassa. Não paralisa, na contemplação da perda, 

cria o tempo inteiro outros “espaços de dizer”. Espaços de dizer que inclusive transcendem o 

dito: cor, profundidade, percursos não habituais de leitura, uso das mãos, dizem (por falta de 

uma palavra melhor), e dizem muito.  

 A partir de 1974 são publicadas as primeiras Intraduções, leitura antropofágica que  

faz de um poeta para fins de transcriação. O poema de um poeta estrangeiro aparece não 

apenas traduzido como habitualmente. Surge “intraduzido” pela voz do outro, a partir de onde 

não é mais possível se dizer com clareza de limites o que é original e o que é 
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“contemporâneo”. O princípio de autoria é corroído pela base e, como sucedâneo das 

experiências iniciadas em 64, a “persona poética” assume-se como personalidade coletiva. O 

objeto-signo passa não apenas a interagir poesia, música e artes visuais, mas vozes, tempos e 

espaços não contemporâneos. É como se na constelação de agora, se cruzassem a história da 

poesia e suas possibilidades futuras na poiesis. Exemplo disto, discutido pormenorizadamente 

mais adiante, é Sol de Maiakovski, produzido em 1984, aqui tomado na versão em vídeo posta 

no site oficial de Augusto de Campos. Neste verdadeiro manifesto, cruzam-se Maiakóvski, 

Caetano Veloso e Roberto Carlos, lugar onde o respeito colonialista à obra-prima estrangeira, 

“imexível”, é desfeito pela intervenção ativa do homem contemporâneo.  

 O vetor processual é também o lugar onde a migração intracódigos, sempre presente 

em sua poiética, pode mais claramente ser percebida e estudada; o fator processual é fator de 

trânsito, tanto histórico quanto midial. São objetos-signo que contém, direta ou indiretamente, 

uma dialética da errância, da saída dos espaços clicherizados. O vetor processual é por onde, 

em menor ou maior grau, passa a grande ruptura que é a poiesis de Campos, ruptura 

semiótica, política, institucional. Ruptura de hábitos históricos coloniais dos quais ainda não 

conseguimos nos livrar por completo. É também onde o coletivo mais diretamente aparece, 

onde o projeto sai da esfera do indivíduo para alcançar uma dimensão propriamente 

“societal”. O poieta em sua poiesis busca a saída dos espaços institucionais demarcados, do 

mercado editorial, da compartimentação entre as artes, da recepção passiva da cultura 

européia e estadunidense, da obra-prima fechada e auto-suficiente facilitadora do conceito de 

literatura dominante entre nós, da facilidade e da preguiça da cultura, poética ou não, 

contemporânea no Brasil, das tradições coloniais etc. Neste vetor, estão incluídos, além das 

Intraduções, Caixa preta (1975), poemas-esculturas com Julio Plaza, Não (1990), a versão em 

vídeo digital de Cidadecitycité (2003), Poesia é risco (1985), Mercado (2002), além dos 
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trabalhos críticos Re-visão de Kilkerry, em colaboração com Haroldo de Campos (1971) e 

Pagu (1982).  

No plano maior de Noigandres, se incluiriam nesta lista dois trabalhos de Haroldo de 

Campos, O seqüestro do barroco na Formação da literatura brasileira (1989) e Ideograma 

(1977) e Semiótica e literatura (1964) de Décio Pignatari, textos teórico-críticos que 

problematizam muitos dos valores e métodos dominantes na cultura brasileira, e quiçá 

internacional. 

O terceiro vetor da poiesis de Campos proposto aqui é o pólo recepcional. No entanto, 

o termo recepção parece já bastante saturado por uma série de implícitos problemáticos, pois a 

recepção tem sido não raras vezes encarada, e praticada teoricamente, sob um viés 

subjetivista, individualesco e emocionalista, como se um fantasma do pior romantismo 

sempre pairasse sobre o conceito de receptor. Não obstante a virada epistemológica aberta 

pelas teorias da recepção nas décadas de 60 e de 70, este termo hoje, passados mais de 40 

anos dos primeiros textos sobre o assunto, tem sido usado de forma a sugerir excessivamente 

uma certa persona isolante que, embora enquadrada numa série de elementos “afetuais”, 

“inconscientes”, “míticos”, “místicos”, “passionais”, “desejantes”, não consegue ver além do 

próprio casulo egocentrista. O que no máximo se tem tirado de boa parte da crítica 

contemporânea sobre a recepção é a expansão, a inflação, de um Eu. A “recepção”, e seus 

correlatos, deve ser pensada no Brasil pós-ditadura militar com um olhar crítico diverso do 

que importamos da fecunda crítica da recepção das décadas de 60 e 70 na Europa. Arraigados, 

e enviesados, que estão na nossa tradição político-ideológica dominante, quase sempre 

reforçam práticas clicherizadas e apenas reiteram o viés subjetivista empobrecedor que paira 

na nossa tradição literária e poética. Por isso, preferiu-se aqui o termo experiencial em lugar 

de recepcional, para evitar o hábito pequeno burguês e principalmente pelo fato de os objetos-

signo abordados representarem um processo crescente de complexificação que não podem ser 
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pensados apenas num plano puramente individual. Antes, como constelação dialéxica, 

representam o lugar prenhe de processos semiósicos, onde o objeto sígnico negocia com a 

sociedade como um todo. Não apenas pelo/para o indivíduo, mas através das vozes atuais e 

antigas, enraizadas e potenciais que habitam a(s) consciências(s) deste.  

Experiencial é o momento em que se situam, como num processo de construção 

simbólica genuína, os pólos anteriores. Para além da experiência de um leitor solitário, tem-se 

todo o processo semiótico atravessando e refazendo sujeitos, materiais, vias de circulação, 

espaços e “demarcações” sociais, estratificações históricas e políticas.  

O experiencial surge também como um processo de produção e de negociação, sociais. 

O sujeito, quebrada a hierarquia e a diferença entre a produção e a recepção, entre os 

contextos de saída, viagem e chegada do signo, apresenta a si como um sujeito historicamente 

construído por estes pequenos e intensos fractais de realidade cotidiana, e que aciona os 

processos sociais se construindo, se negociando, se consumindo.    

Uma das críticas mais repetidas ao Concretismo e à poiesis de Campos é uma suposta 

frieza, uma suposta morte da subjetividade em seus trabalhos, principalmente nos anteriores à 

década de 60, tomados sempre como parâmetro de análise pela crítica literária brasileira. 

Porém, como poética das questões internas também, como foi o Concretismo, o subjetivismo 

reinante na poesia brasileira não pode obter êxito quando a pesquisa constante, a midiologia 

da linguagem e a semiótica da mídia, que é a poiesis, é posta a funcionar. Frios, a-subjetivos, 

os primeiros poemas concretos de Augusto de Campos já pressupunham esta complexificação 

do elemento subjetivo, mormente no ato recepcional. Anticéu (1984), discutido com mais 

vagar posteriormente, é a metonímia de uma poiética que pressupôs sempre o fundamento 

triádico do signo, por onde passam e se constituem os processos de subjetivação, para além do 

casulo íntimo e pessoalizante. A “crítica maledicente”, para usar um termo do próprio 

Augusto de Campos, sempre teve como pressuposto uma espécie de reificação da semiose 
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concretista, concluindo que uma suposta frieza no objeto teria como conseqüência uma frieza 

correlata no processo inteiro. Pressupunha/pressupõe que o sentido se esgote na palavra, não 

no percurso que ela, todo signo genuíno, perfaz até um terceiro. E este terceiro não aciona 

apenas um sujeito e/em seus rituais xamanísticos para dar sentido à obra, pode-se melhor 

dizer o contrário, são estes rituais, ou a quebra deles como o fará Augusto de Campos, que 

chegam antes que o sujeito, e é a negociação, ou o racha, com estes rituais que faz a recepção 

genuína de toda vanguarda.  

Experiencial porque põe em prática, inscreve no próprio signo, não apenas a crítica a 

um sujeito ou a um grupo de sujeitos. Vai além destes por remeter às situações sociais 

maiores e mais complexas onde estes, os sujeitos e entre eles o autor como primeiro receptor, 

negociam seus espaços de subjetivação e a construção de suas identidades, sendo o caso do 

poieta singular por estar à margem, ou à margem da margem, como disse Décio Pignatari, de 

onde parece partir o gesto de crítica e ruptura radical dos hábitos semióticos em uso. São 

objetos-signo em “estado de perda” (Barthes, 1996, p. 21) que fazem oscilar, quando não 

quebram por completo, bases históricas, culturais, cognitivas, motoras do leitor, a consistência 

de seu “corpo próprio”, de seus valores e opções políticas cotidianas. São objetos-signo que 

colocam uma crise na relação habitual com a “Língua”. Logo, dizem respeito às interações, 

amplas e singulares, entre as escolhas individuais e as práticas sociais. Mas constituem 

perdas, exílios que acionam a falta por uma espécie de excesso, excesso de algo que não se 

diz, excesso de um silêncio vazante, que transforma em perda justamente a dupla articulação, 

o significado pacificador do ego satisfeito consigo mesmo e com o mundo; crise da simbolia 

sitiada, ganho de um estar no mundo, não na linguagem, mas em uma espécie de signagem 

fundamentalmente intersemiótica, cuja significação pode estar também num silêncio 

rumoroso ou num ato recepcional que obriga o receptor a se movimentar. Se de um lado se 

pode perceber a despersonalização, a cesura com o eu centrado em sua recepção pacificada, 
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também se pode notar uma recorrência ao Nós e ao Tu. O poieta, ao falar consigo, sempre 

fala com os outros; a persona só o é se constituída por um não-eu; parafraseando Octávio Paz, 

o eu só pode converter-se em tu (função ontológica de toda poiesis?), se o mundo retornar 

como espaçamento (Jacques Derrida), se um em torno, que é a sociedade como um todo, 

reaparecer.  

Assim, os vetores da dimensão societal da poiesis de Campos não se prestam a uma 

recepção contemplativa, estética. O objeto não se mostra à retina, não se aparece 

representando, remetendo a algo, o caráter vicário do signo é corroído. Antes se apresenta 

como indício irredutível; ao materializar o semiótico, re-materializam o mundo, o 

acontecimento, o presente sempre adiado na semiose escritural-fonética, “cama do poema” (e 

do receptor) por longos séculos; o objeto-signo não ocupa o espaço, o reconstrói por 

completo. São objetos que de tão densos, pesados, “concretos”, deixam ver, como em nenhum 

outro lugar, o invisível e o vazio cheio de uma recepção tátil, corporal e manipulatória: 

Colidouescapo (1971). Colidouescapo é a anti-obra do provável e do aleatório, cuja abertura 

máxima se dá na quebra de fronteira entre emissão e recepção. Onde o produto só se realiza 

quando infinitamente refeito: produção, circulação, consumo. Objeto ideogrâmico, de 

palavras pré-palavras e de vocábulos estranhados (“dezespreso”, “esisto”, “exto”, “discanto”, 

“menosperto”). Objeto manipulatório que convida a formar palavras que se deformam, mas 

que podem voltar à forma lingüística comum e novamente deformar-se numa nova formação. 

Poetamenos: leitura não linear, diagonal, vertical. Inter-relação de valores óticos 

novos e antigos, pesquisa da cor como timbre e como textura, descaminhos de leitura, 

caminhos múltiplos, abertos, labirínticos. Fragmentos de palavras, suspiros, sopros. Anticéu 

não visa, ao reencarnar um sentido do toque no ato de leitura, leitura-ato, retornar a um 

momento pré-escritural da tactilidade. É dentro da escrita fonética, absorvendo e absorvido, 

que o háptico se exerce, e é partir de uma reflexão sobre aquela que este é possível, hoje. Os  
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vetores da “terceira tríade” da poiesis de Campos não almejam retornar para um éden 

paradisíaco onde os sentidos, todos unidos, indiferenciavam o mito e o animal. Repleto da 

escritura fonética e da recepção passiva, tradição encarnada, “angústia da influência”, o 

objeto-signo, ao refletir direta ou indiretamente sobre o literário, o transcende para fundar a 

concreção instaurada pela inevitável diferença relacional de um sujeito e de um objeto, na 

“pele do papel”. A “informação estética” circula no objeto não acabado que incorpora a 

possibilidade de sua total dissolução. A dimensão societal da poiesis de Campos se configura 

numa práxis receptiva vivencial, tornando ato toda recepção, ato de construção, de 

possibilidade de um novo afazer, mas também, inerente a ele, ato desconstrutivo, que instala 

um espaço recepcional amplo, contexto cheio da concreção do espaço em torno e do suporte 

do signo. Repropõe um corpo que produz, que age, toca, faz dançar e embaralhar palavras. 

Reeducação do ouvido, da vista, da mão. Uma recepção não passiva, embora passional, pois 

eivada de uma metalinguagem sempre posta, de uma ironia autofágica que mira e reflete sobre 

o ponto de mira. O poema concreto, em sua dimensão recepcional, será a busca da construção 

de um espaço de recepção habitado por corpos vivose por objetos densos. Neste vetor da 

poiesis de Campos, o objeto-signo possui uma dimensão espacial inexorável, daí uma 

constante aproximação com a arquitetura. Anticéu, Colidouescapo, Rever (1970) não são 

textos, mas potenciais criadores de contextos, verdadeiros “signos de espaçamento”. São 

também, neste sentido, produtores de sentidos que não se confinam às linguagens codificadas 

da dupla articulação, pois neles o espaço vazio e o silêncio dizem muito, e o corpo 

empobrecido e inerte estoura seus grilhões e aparece como construtor, co-partícipe do objeto 

por fazer. São espaços estruturais inacabados; reciprocidade, não raro em choque, do ouvir, do 

ver e do tocar. Um mundo em que se toca, em que se experiença. Os inconscientes 

perceptivos e os hábitos cognitivos são desmontados e remontados pela guerrilha cultural da 

poiesis concreta. Os modos coletivos de recepção, mormente do poema escrito, são 
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atravessados por possibilidades de ações recepcionais novas, não lineares, “timbrísticas”, 

diagonais, táteis. Anticéu e a versão na Internet de Tour, convite-catacumba, perfazem uma 

reavaliação/revalidação das atividades cotidianas; são signos rituais, dos rituais sociais 

mínimos, diários, afetuais, “interventuais”. Reencarnam a tactilidade da atividade poiética, 

mas de maneira radicalmente contemporânea, munidos de um forte aparato conceitual, teórico 

e científico que não abre mão de séculos de escritura alfabética ocidental.  

Neste vetor, a poiesis de Campos não remete, como no sonho surrealista, a um estado 

pré-lógico e pré-consciente. É ritual com alta dose de racionalidade; não visa um retorno a 

uma suposta unidade perdida, pois manipula materiais, maquinarias, matemáticas, lógicas 

convencionais e altamente codificadas, linguagens terceiras, máquinas abstratas. É ritual- 

dialógica, entre a hipotaxe da razão e a parataxe indicial do peso dos corpos. Não visa uma 

“sensibilidade” anterior à “identificação” e compartimentalização ocidental da visão, da 

audição, do tato, do olfato, do paladar. Nasce justamente da consciência da cisão, da 

colonização dos sentidos pelo logos judaico-cristão. Semiose antropofágica, erotismo do 

antropófago. Poiesis: práxis política, guerrilha cultural.  

A poética de Augusto de Campos assume o seu caráter histórico quando a intervenção 

do leitor se transforma numa ação que põe em novo ciclo de movimento os resíduos 

contemporâneos investidos no objeto simbólico. O ato recepcional não se acomoda à “obra”, a 

refaz. E não apenas refaz uma nova obra individual, põe em discussão a redundância das 

recepções habituais e seus efeitos de sentido que não dizem respeito a um sujeito individual, 

mas a uma sociedade contemporânea como um todo.  

Assim, fecha a proposta desta pesquisa, à guisa de conclusão provisória, uma leitura 

de Tour. É a partir da diferença, entre a Internet e o livro de poemas, que se conclui, para fins 

puramente operacionais, a constelação triádica transformada em método ao longo da pesquisa. 

Tour permite mostrar como nos trabalhos mais recentes de Augusto de Campos se pode 
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observar a interrelação ainda mais fecunda entre a tríade, dominantes que trocam de posições, 

“montadas” em um único objeto-signo. Embora, como foi sugerido anteriormente, em menor 

ou maior grau toda a poiesis de Campos vá colocar a teia triádica do processo semiótico. A 

ocorrência singular deste objeto na Internet, sua referência à morte dos poetas e da poesia, sua 

textura lodosa confluindo com a cor-luz do monitor de vídeo digital, seu convite apelativo e 

auto-irônico ao leitor, videopoema sarcástico que não esconde um certo humor negro, serve 

como estruturante provisório de uma poética maior e mais complexa. 
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POR UMA POÉTICA HISTÓRICO-MIDIOLÓGICA 

 

Antes de particularizar a análise de um objeto-signo da poiesis de Campos, se faz 

necessário um percurso sobre o aqui se denomina Poética histórico-midiológica. A proposta 

de uma poética histórico-midiológica se deve ao fato de a poética em questão (a poiesis de 

Campos) só poder ser abordada se antes discutir em profundidade os processos de 

semiotização em si mesmos e em seus modelos e seus usos. Não se trata de abordar este ou 

aquele “poema”, e sim colocar em questão os próprios modelos literários de abordagem como 

pouco operacionais e/ou redutores. A poética histórico-midiológica é aquela que tentará dar 

conta de um objeto que transpõe os modelos dominantes de abordagem literária da poesia. E 

ao fazê-lo, tal poética, envolvendo outras formas semióticas e não unicamente a palavra, 

remete, na sua absurdidade contemporânea, para outras temporalidades poiéticas. Para lugares 

onde a ética da poiesis varia de acordo com relações complexas entre seres, coisas e 

ferramentas mnemotécnicas. A poiesis não uma abstração – “morada do ser”, como sugeriu 

Heidegger – é sim uma formação semio-histórica que em momento algum pode abstrair o 

espaço-tempo em que se constrói; pois é justamente da assunção dos lugares e dos tempos que 

a poiesis trata. A poiesis cria lugares mais do que verbais e, a se tomar como modelo 

estrutural provisório o exemplo da poiesis de Campos, será sempre uma ecopoiesis porque 

coloca o signo numa presentação22 irredutível, porque nasce da ânsia desejante de formar uma 

locação do signo não abstraído pelo significado, mas tomado em toda sua pregnância 

ambiental, cujo valor ou função não reside na transferência de um significante a uma 

transcendência que lhe seja prévia ou determinante. A presentação é o momento antes do 

mistério (para tomar livremente uma expressão de Alberto Caeiro), ou melhor, o lugar a partir 

de onde, e só a partir de onde, pode “residir” algum mistério. A poiesis de Campos volta a ser 
                                                 
22 Uso a palavra presentação em lugar de presença para evitar as conotações metafísicas desta já exploradas por 
Jacques Derrida. Ademais, o que aqui é mais importante, presentação denota movimento, temporização, logo 
algo não redutível à clausura da presença no sentido derrideano. 
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presentação ora do corpo humano, ora da escrita, ora da “máquina-audiovisual”, ora do signo 

em si mesmo. 

Assim, a poética histórico-midiológica que tenta adentrar na poiesis de Campos é 

aquela que não passa ao largo dos formantes, das massagens (para lembrar Mcluhan), que são 

os meios. Por isso, este capítulo tem uma função introdutório-metodológica de certa 

amplitude, com o intuito de situar as várias vertentes-veredas abertas pela poética do autor 

numa relação direta com uma história de três poiesis basilares: verbi, voco, visual.  

 

Tateando... 

 

A poiesis de Campos põe a literatura em pânico porque obriga o leitor a notar a 

irredutibilidade do signo-evento, onde não pode em princípio haver “devaneio” senão 

pregnância. É sintomático o fato de críticos literários de altíssimo quilate terem feito análises 

desastrosas de poemas concretos e produzidos verdadeiros lugares-comuns preguiçosos sobre 

a Poesia Concreta e sobre toda produção literária que com ela dialogasse. O crítico literário 

quando lê o poema concreto, diante de tão poucas palavras para extrair o significado ou a 

metáfora, só consegue ver o impasse e o silêncio. Entre ler, ver e tocar parece existir um fosso 

profundo e intransponível. Todo poema concreto é encarado como um “poema de silêncio”ou 

como objeto fechado e mecânico. A leitura literária é sempre uma leitura cega, ou é aquela 

que só consegue ver de olhos fechados, pois crê bizarrice qualquer uso não fonético da escrita. 

Daí ser preciso afastar as obras literárias que transcendem o enunciado passificado, porque 

dentro do que está se tentando aqui estabelecer como uma diferença entre a poiesis – pesquisa 

perante as linguagens – e a literatura (um certo uso da escrita fonética), esta se presta mais ao 

mistério, à busca de um oculto, quer seja a ficção ou a metáfora, que aquela, em vários 

momentos fazendo o signo fonético funcionar como rastro e indício.  
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No poema concreto tudo se enche de significação, a dialética signo/ambiente, 

mensagem/mediação (poiesis) assume uma tactilidade, uma “concretude” tal que, sem abdicar 

do simbólico, da semiose abstratizante da letra, expande o processo semiótico para fora de sua 

clausura monológica. Ao preencher o signo de uma ambiência fundante (não obstante os 

vazios evocados pela crítica), Poetamenos (1953), por exemplo, faz atentar para os mitemas 

da prática escriturária ocidental e, por extensão, para uma práxis cultural que de tão 

“necessária” ao modelo capitalista tornou-se uma segunda natureza; permite ainda observar 

uma série de “textos”, dentro da própria literatura, que a excedem enquando espaço de 

demarcação e prática semiótica particular. A escrita fonética cai abruptamente na diagonal, 

descobre novos percursos de leitura, constela emissões paralelas, frases que começam no 

interior de outras frases e seguem noutra direção, cores que se alternam e agenciam um ritmo 

plástico paralelo, sonoridades quebradas e em eco, expõem os possível do escrever que a 

tradição judaico-cristã mudificou. 

É por neste objeto-signo, e nos subseqüentes da poiesis de Campos, a significação não 

se reduzir a uma simples questão de palavra e significado, que não é possível colocá-lo sem 

problema na literatura. Sob este aspecto, os detratores de fato tinham razão. Mas o novo uso 

da palavra e da letra, a dimensão semiótica dada à página, o aumento considerável do 

tamanho do papel, o “isomorfismo estrutural” entre forma e conteúdo, tudo isso não podia 

deixar a literatura quieta e simplesmente se transformar num problema de artistas plásticos ou 

de um bando de jovens frutos de uma “juventude desorientada”, como dirá um jornal da 

época. Poetamenos inicia toda uma reflexão sobre as conseqüências culturais, políticas e 

econômicas da escrita alfabética, bem como de seus inúmeros potenciais não explorados. A 

escrita fonética deixa de ser um mero veículo para ser também uma superfície dura e densa, 

“uma medula e um osso”. À sua maneira, uma técnica e uma tecnologia.  
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Assombrado por um objeto tão deslocante como um poema concreto, o leitor não 

podia esquecer o que estava em jogo na recepção, mas do objeto-literatura como um todo. Já 

não se tratava de “interpretar um texto”, mas de travar uma luta consigo mesmo para perceber 

algo aquém que se colocava, as regras do jogo ao alcance das mãos, o por detrás do tapete que 

o embelezamento da Obra não deixava entrever. A Poesia Concreta será uma “poesia de 

violação” (poiesis), por quebrar o tabu literário: “veja, mas antes feche os olhos”. Ela fazia 

atentar demais para a enunciação, tornando o significado, intenção primeira da palavra escrita 

como o ocidente a quis enclausurar, um elemento minimal de uma rede muito mais complexa. 

O poema concreto expunha os nós que amarravam o tecido literário: a autonomia do texto, a 

demiurgia autoral, a recepção passiva.  

Violado o tabu, a poiesis dirá outra coisa e remeterá a outros tempos, a outros lugares, 

a outros usos. É o momento de repensar todos os poetas pré-homéricos (indo inclusive além 

do “horizonte-grego”)23 e encarar de frente a primazia da forma de arquivamento sobre o 

“significado” e a convergência entre uso de meios técnicos de semiotização e hegemonização 

de práticas sócio-culturais, a dominância de critérios escriturários para a reflexão sobre a 

cultura e sobre sua ação nas sociedades capitalistas modernas, por exemplo.  

Encarada desta forma, a poiesis de Campos força uma midiologia da linguagem aliada 

a uma semiótica das mídias contemporâneas. A midiologia encontrará práticas diversas de 

poiesis que exigem uma problematização urgente dos conceitos correntes de escrita. 

Problematizar a escrita fonética, o uso da escrita fonética no ocidente capitalista, não é 

tampouco retornar à voz ou ao corpo humano como espaço adâmico do “poético” e da 

“poesia”. Pois a voz e o corpo já estão cheios, desde sempre, de “escritas e inscrições”. Falado 

(vocalizado) todo signo já constitui um fora, de qualquer “presença próxima”. É signo de 

signo, onde não possível, e em todo caso inútil, buscar um emissor primeiro. Não é a escrita 

                                                 
23 Ver nota 4 sobre o termo “pré-grego”.  
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fonética e o audiovisual que se inscrevem numa “arqui-escrita” (a origem que só pode se dar a 

ver pela marca, ou seja, pela ausência da origem de Jacques Derrida), é também a própria voz 

e a performance; em todo caso se está sempre fora da presença ou de uma presença singular: o 

mago, o deus, o autor etc. É a cadeia infinita de signos, é um processo no qual não se pode 

encontrar nem um primeiro nem um último, como dirá a semiótica peirceana.  

Se a voz será primeira aqui por ordem de aparição será antes por uma questão didática 

(de data) que propriamente por superioridade ou por “primeira primeiridade”.  

A práxis poiética teve/tem na boca sem dúvida um suporte privlegiado, mas a poiesis 

não está na boca nem no corpo como entidades constituídas e autônomas, está/esteve sempre 

no signo, na inscrição, que no momento da voz excedia/excede o corpo ou a voz, já os coloca 

como signos de um processo maior. A poiesis da voz não é a primeira porque estaria/está o 

mais próximo da presença plena do Emissor (aqui será preciso usar o maiúsculo), pois dir-se-á 

que o corpo (e qualquer ritualística sabe bem disso) já está prenhe de signos: culturais, 

políticos, econômicos, alimentares, insconscientes etc. O que importa é menos a emissão 

sonora e vocal que tudo aquilo que constitui o fora do corpo único: as “cenografias e os 

figurinos”, a disposição da “platéia” interagente ou não, os interditos de comportamento, os 

passados vivos na memória e nos vestígios do lugar etc. Em todo caso, há convenção e 

arbitrariedade, para usar os termos de Saussure. A poiesis da voz, ou das performances 

contemporâneas, não terão primazia por estarem mais supostamente próximas de uma 

entidade suprema portadora absoluta de seu discurso e de sua linguagem. Daí não haver nem 

hierarquias nem divisões rígidas entre os tempos que se propõem aqui. A demarcação, a 

forma adotada de demarcação, deve-se em parte, senão totalmente, à visada midiológica que 

interessa colocar neste momento, daí pautar-se em uma certa cronologia tradicional.  

A poiesis é uma semio-materialização (este composto é ao mesmo tempo redundante e 

absurdo). Mas de corpos diferidos, corpo-signos, ou seja, corpos-ausências (um corpo-
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linguagem é sempre um corpo-ausência). Esta é uma das razões para se falar de uma ética 

total perante as linguagens como sinônimo para a poiesis de Campos, porque sempre coloca a 

linguagem (assume a linguagem) como esta presença que só se constitui como tal quando 

adentra na pesquisa de suas potenciais ausências constitutivas, transformando tais ausências 

em presenças irredutíveis, vestígios: vocais, sonoros, visuais, escriturais. Dizer, assim, que 

toda poiesis é performativa, é entender que a pesquisa via ética total implica uma 

performatividade do signo, incluindo a gestualidade já como um signo, mas podendo-se 

inclusive falar de uma performatividade da/na escrita e no audiovisual. A performance não é a 

proximidade a um emissor (mais uma prática subjetivesca), como muito se tem praticado no 

âmbito do teatral; mas à linguagem entendida como uma marca que, na poiesis, se expõe 

como tal. Estará aqui sendo defendida a tese da materialização da linguagem? Não. A 

performatividade do signo poiético consiste na proposição daquilo que excede a própria 

linguagem em si mesma, e sua suposta autonomia. Entende a produção, a circulação e o 

consumo já como signos, como práticas semiósicas. Em Augusto de Campos, as linguagens, e 

o que as excede (o que mais importará aqui), problematizam sua indicialidade até próximo do 

Risco.  

Na longa duração humana, a poiesis não pode se confinar, nem na escrita fonética nem 

na oralidade. A tal materialização, na assunção de tornar pregnante tudo em volta e no 

interior dos corpos, conduz uma migrância para a criação/problematização de formas novas 

ou outras de pregnar e “emitir”. Não há teoria da poesia ao mesmo tempo tão abstrata e tão 

“concreta” quanto a de Roman Jakobson, e o que ele pretendeu na superfície fria e asséptica 

da escrita fonética na página papel do livro de poemas? O nexo interno entre som e 

significado se converte e se manifesta da forma a mais palpável e intensa (1989, p. 153).  
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Funda-se com isso uma espiral, a poiesis da máquina difere bem menos do que se 

pensa do poiesis vocal. A poesia concreta foi um largo passo para a consciência disso e para a 

guinada epistemológica que tomará forma na segunda metade do século XX.  

Para poder abordar o complexo percurso da poiesis de Campos, aqui se propõe três 

“midiasferas”, enquanto prática de pesquisa semiótica, três durações que se chocam e se 

trocam, sem que contudo nenhuma dominante em particular possa censurar, ou extinguir, por 

completo suas rivais. São três modelos superficialmente diversos, mas que não raro na vida 

cotidiana formam mais uma parceria que um ringue, e que representam paradigmas sociais 

maiores: 1) poiesis da voz; 2) poiesis da letra (da escrita fonética); 3) poiesis da “máquina”; 

correspondendo cada uma aproximadamente ao que a semiótica peirceana chama 

indicialidade, iconicidade, simbolicidade. Aqui não há uma preocupação determinante de 

marcar datas e horários para uma virada de paradigma ou para a passagem de uma midiasfera 

a outra, pois se constelam e se superpõem, todas continuam, em maior ou em menor grau, 

com ampla utilização contemporânea.  São mudanças nas formas humanas de interagir entre 

si e com os objetos do mundo natural ou fabricado, que, com as ferramentas de hoje, cada vez 

mais interagem e se confundem. É a pesquisa, seja na voz, seja na escrita, seja no audiovisual, 

que faz a longa duração da poiesis, e é parte de sua marginalidade perante as sociedades e as 

culturas do “significado” pleno a si e ao Deus-metáfora. 

A perspectiva adotada neste capítulo e nos seguintes nasce da necessidade de abordar 

a poética do autor para além de qualquer platonismo que pense a poiesis como um a priori que 

não precisa problematizar seu pressupostos mais elementares, como se fosse possível um 

valor em si, independente de suas mediações históricas, semióticas, políticas e institucionais.  

A abordagem de uma prática radicalmente contemporânea como a poiesis de Campos 

exige o alargamento, senão o total rompimento, da tradição hermenêutica em voga nos 

estudos literários, pois para entendê-la como mediação, se faz necessário uma abordagem que 
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consiga apreendê-la na sua totalidade dinâmica, ou seja, aquém e além do puramente textual, 

verbal ou escrito-fonético. Isso exige colocar a dialética inseparável das mediações e dos 

meios, visto que, enquanto prática que incorpora a história com força e recorrência, como 

aqui, a poiesis de Campos é uma ininterrupta reflexão sobre o que pode se chamar de as 

diferentes ecologias poiéticas herdadas na cultura contemporânea e sobre como assimilá-las, 

desconstruí-las, expandi-las, interrogá-las, “salvá-las”. Ecologia é o nome que será dado à 

constelação formada pelos meios, as ferramentas mnemotécnicas, as mediações e os usos dos 

processos de semiotização.    

Os objetos-signo de Augusto de Campos colocam a atitude do artista criador para com 

os meios e as mediações, põem a nu o bastidor, o em torno, a labuta desumana para extrair e 

dar significação. Sua poética, metapoesia crítica, desmonta o edifício platônico da crítica 

literária. Platônico em dois sentidos inversos e complementares: 1) da literatura como lugar 

adâmico e morada de algo “lúcido e lúdico”, contemplativo e totalizante: 

 

Esse imenso edifício, esse território percorrido muitas vezes e sempre ignorado, 
permaneceu invisível por repousar em uma ficção aceita por todos os protagonistas do 
jogo: a fábula de um universo encantado, reino da criação pura, melhor dos mundos 
onde se realiza na liberdade e na igualdade o reinado do universal literário. Foi até 
mesmo essa ficção, credo fundador proclamado no mundo inteiro, que ocultou até hoje 
a realidade das estruturas do universo literário (Casanova, 2002, p. 26). 

 

E 2) da escrita como degeneração de uma presença plena, imitação de terceiro grau de 

algo que a precede, de um fora que a constitui e rebaixa como mímesis menor. Em Augusto 

de Campos, a poiesis constela práticas herdadas, Mallarmé, Maiakóvski, Bernard de 

Ventadorn, Sousândrade, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto, e formas de escrita 

e de leitura novas: pictografia, caligrafia, tipografia, ideografia, cenografia, sonografia.  

A poesia, enteada da literatura, sempre escondeu a sua relação com o processo de 

industrialização da memória suscitado pelo avanço das formas de impressão dos escritos. 

Caminhou com confortável leveza pelo seu suporte (por um dos fundamentos de sua própria 
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linguagem) e ainda parece não querer colocar devidamente em cena sua relação, por vezes 

espúria, com a desmaterialização dele acentuada com as mídias eletroeletrônicas, daí os 

paradigmas sempre confortáveis associados a ela: evocação, emoção, espiritualidade, 

interioridade, inspiração. A poesia não poderá, na poética de Augusto de Campos, ser 

confundida com a poiesis, porque esta, enquanto ética da pesquisa semiótica, mediação tão 

velha quanto as inscrições, os sons, os cheiros e as texturas, nunca passa ao largo dos meios e 

dos circuitos que a tornam possível. Ela só pode estar na literatura não se reduzindo a esta, 

antes a levando ao limite da dissolução e da invenção. Ciente da relação inseparável do meio e 

da mediação, a poética de Campos exige uma poiética, uma história dos meios de transmissão 

semiótica, das formas de produção, de circulação e de coleta. Ela não se acama (o termo é de 

Octávio Paz) na superfície acéptica do livro de poemas e de literatura.  

Midiologia é o termo criado por Régis Debray e Daniel Bougnoux a partir dos cursos 

na Universidade Stendhal de Genoble no biênio 88/89:  

 

Chamo “método midiológico” o estabelecimento, caso a caso, de correlações, se 
possível verificáveis, entre as atividades simbólicas de um grupo humano (religião, 
ideologia, literatura, arte etc.), suas formas de organização, e seu modo de coleta, 
arquivamento e circulação dos vestígios. As produções simbólicas de uma sociedade num 
instante t não podem ser explicadas independentemente das tecnologias da memória 
utilizadas no mesmo instante. Isto quer dizer que uma dinâmica do pensamento é 
inseparável de uma física dos vestígios (Debray, 1995:21). 

 

Aliados à abordagem midiológica, os ensaios aqui propostos pensam a poiesis como 

diálogo entre pares criadores, em virtude do caráter de pesquisa histórica, de “poética 

citacional”, que é o corpus escolhido. Objetos nos quais a pesquisa histórica se vincula à 

situação presente, na remissão que fazem a Mallarmé (Tvgrama I - tombeau de Mallarmé), a 

Vladimir Maiakovski (Sol de Maiakovski) e a João Cabral de Melo Neto (Anticéu), lugar 

onde o presente se torna coletividade. Lembram a máxima marxista de que só o sistema capaz 

de manter relações de troca com o que o circunda é um sistema orgânico vivo (Kothe, 1981, 
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p. 150). A poiesis de Campos é onde a história se co-habita no presente. Não há nela um 

espaço para o puro fluxo, a dispersão em si mesma, tão propagada pelos apolojetas do pós-

modernismo, pois à fragmentação alienante dos meios contemporâneos, justapõe-se a 

memória, fundamento mesmo de toda mediação. 

Os três tempos aqui sugeridos não figuram um anacrônico tempo linear, teleológico, 

de constante superação e amadurecimento; os três tempos se constelam num agora recheado 

de diversas temporalidades, onde a dominante midiológica trava uma luta para manter a 

hegemonia, sem contudo destruir por completo outras, que, exiladas, correm por fora. O 

conceito de dominante, tomado de Roman Jakobson (2002, p. 513), permite propor não 

apenas a multiplicidade no singular, a diacronia na sincronia, mas o amálgama de meios e de 

semioses, o inter-cruzar de centro e periferia. A dominante proclama um lugar que de tempos 

em tempos precisa ser profanado, eis o convite aos poietas.  Um suporte de transmissão 

instaura uma semiose específica, o meio não é a mensagem, como ironizava Mcluham, mas a 

formata, a limita a suas (do meio) regras de combinação e uso. O som, a “página”, a tela 

instauram processos cognitivos diferentes e estão ligados a lógicas particulares de coleta, de 

transmissão e de circulação. Se um novo meio não necessariamente instaura uma nova forma 

de uso dos bens simbólicos como um todo, de uma forma ou de outra os afeta e/ou os 

reconfigura.   

 Os “três tempos” são uma analogia com as partidas de futebol. No 2º tempo de cada 

partida deste esporte, as formações do 1º podem tanto se manter quanto ser completamente 

reconfiguradas. O 2º tempo continua o 1º e funciona também com uma autonomia própria que 

pode mudar totalmente o placar ou deixá-lo na mesma. Se todo embate começa empate, o 3º é 

a prorrogação dos dois primeiros que tanto pode dar fim à partida quanto (o que aqui é mais 

provável) gerar um 4º, 5º... tempos. Todos os tempos, incluindo os intervalos (a televisão não 
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permitiria um jogo sem intervalos) são autônomos e dependentes do que há em sua volta, o 

antes, o durante e o depois. 

 

A poiesis e a comuna 

 

Em uma ecologia cognitiva dominantemente acústica, som, corpo emissor e meio-

ambiente imediato são três dimensões indissociáveis. A palavra vocalizada nunca existe em 

um contexto puramente verbal24, o som não se separa da “sensação imediata a outro corpo”. 

As palavras proferidas são sempre atualizadas em circunstâncias existenciais, que envolvem 

os corpos dos participantes numa situação que Paul Zumthor (1990, p. 130) chama de 

verbomotor.  

Há, na esfera acústica, uma outra dimensão espácio-temporal do enunciado e da 

enunciação. A esfera acústica os embaralha num contexto que é sempre imediato. Ela é a que 

menos se permite mapear, compartimentalizar. O que é próprio da esfera acústica é seu 

caráter ainda mais não-acústico. O acústico só pode ser pensado em relação ao aspecto 

integralizador do ouvir. São implicações midiais que interferem, como o fará sempre, nas 

formas de significação. Não se trata de estudar um diferente conceito de signo, pois a 

diferença aqui é sobretudo de transporte. Deve-se contudo afastar qualquer tentativa de 

idealizar a semiose da voz como uma semiose primeira cujo valor estaria na proximidade 

(numa espécie de sinceridade) do signo em relação ao referente, como se a semiose da voz 

fosse uma primeira natureza. Em momento algum se deve pressupor isto, pois desde o início 

(embora se saiba que não há início) a voz, assim como as formas de interação instauradas por 

ela, já é fortemente convencional, confirmando aquilo que Jacques Derrida chama de 

arquiescrita presidindo toda semiose, uma defasagem inalienável entre o signo e o referente. 

                                                 
24 O verbal deve ser entendido como uma modalidade da escrita fonética. O som nunca é exclusiva ou 
dominantemente verbal. 
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Para o que aqui se propõe, a voz se estabelece antes como diferença (em relação à escrita e ao 

vídeo, por exemplo) do que como “natureza primeva”. É isto que faz o padrão mnemotécnico 

das comunidades orais possuir uma forma particular de rigidez, embora a reiterância exigida 

na esfera acústica seja acompanhada de uma abertura (senão uma dependência) ao contexto 

imediato e a modos de produção semiótica integrantes, como a dança, o figurino, a entonação 

etc.. O papel social da poiesis nesta midiasfera será indissociável da função privilegiada de 

arquivo comunal que ela exerce. A ela caberá inventar(iar) os valores e os usos que 

fundamentar a comunidade, sua tradição e seus anseios partilhados. É possível datar daqui a 

poesia, como habitação (no duplo sentido de criar hábito e de nele morar) da poiesis. A poesia 

é uma forma de diluição da práxis poiética, diluição sem a qual não teria sido possível a 

sobrevivência dos grupos que lhe são contemporâneos. Ou, dito de outra forma, coube à 

poiesis a primeira (esta palavra já está de antemão suspensa) codificação, sem a qual o poeta 

não teria conseguido socializar a tribo. 

Na midiasfera acústica, a poiesis se situa entre (e transitando por) o curandeiro (já 

enfermo de velho) e o filósofo (que ainda não chegou)25, e une-se à dança, ao mugido pré-

lingual, à música, à perfomatividade, à encenação, antes só pode ser entendida como uma 

miscelânea de tudo isso e ainda mais numa outra relação com o mundo das coisas e da 

natureza, já que a semiose da voz é apenas o motor impulsionante de uma pletora sígnica. A 

outra relação com a natureza estabelecida pela poiesis será justamente a consciência do 

intervalo entre o semiótico e o “natural”. A poiesis é justamente o momento de desmitificação 

e de quebra de qualquer restituição plena ao que quer que seja, inclusive a autoridade 

divinatória. Mas neste momente também não está próxima dos místicos comunais? Sim. Mas 

está ainda mais na passagem do místico pelo signo. Se ela neste momento tem a função maior 

de reforço e reiteração, isto se dá mesmo pelo afastamento do divino em prol de sua 
                                                 
25 O primeiro grande inimigo, Platão, em seu Carro alegórico de Apolo, só aparece muito, mas muito tempo 
depois, em um lugar totalmente diferente, embora ao longo dos séculos no ocidente tenha sido tomado com lugar 
“natural” das origens. 
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inarredável filiação (verdadeira filtração) ao signo. A poiética do índice, como a poiesis de 

Campos o será, é aquela que só pressupõe o referente pela marca, pelo rastro, que ele deixa; 

dizendo de outro modo, por uma vacância que é signo. No indício, convém reafirmar, toda 

emissão se refere a um lugar e a uma certa “tradição de proferência”, não há termo que possa 

ser pronunciado no vácuo, escondendo ou abstraindo sua presença midial neste lugar e neste 

tempo; sob este aspecto a voz nada difere da escrita e/ou do vídeo.  

No grande livro que escreveu sobre a chegada da escrita na Grécia antiga, Eric 

Havelock escreve: 

Para o recitador, a execução na lira envolvendo um movimento das mãos produz um 
ritmo correspondente numa outra parte do seu corpo, que age em consonância com o 
movimento dos órgãos vocais. Isso lhe proporcionará uma ajuda mnemônica na 
conservação do ritmo. Na medida em que o recitador, quando combina os sons da fala 
com seu acompanhamento, simultaneamente ouve também seu efeito acústico, ou ouve a 
si mesmo, a melodia produzida pelas cordas reforçará ainda mais o padrão dos seus 
reflexos físicos e, assim, o comportamento automático numa parte do corpo (os órgãos 
vocais) é então reforçado pelo comportamento em outras partes do corpo (ouvidos, 
pernas e braços). O sistema nervoso como um todo, em suma, é atrelado ao trabalho de 
memorização (Havelock, 1996, p. 167). 

 

Na base dos instrumentos (ou tecnologias) de produção sonora primária, há restos de 

corpos, presenças ressonantes de ruídos, suspiros: ossos para as flautas, intestinos para as 

cordas, peles para os tambores, chifres para as cornetas, em todo caso criações, simbolias. O 

poieta inventará ritmos repetíveis, padronizados, aliterativos e assonantes, modelares para 

apreensão e memorização rápidas, regras fundamentais de uso para o cérebro. Já distante e 

ainda muito próximo do animal, o humano faz poiesis como uma extensão problematizadora 

de seu próprio corpo e do corpo de seus ouvintes.  

A condenação platônica da poiesis, sistematizada no livro X da Republica, se deve ao 

fato dela ser este que mais expõe a separação (a vacuidade) da ideação e do ideal. O imitador 

de terceiro grau, como dirá o filósofo, é aquele que não separa a divindade (em Platão, a 

verdade) de sua ocorrência semiótica. A condenação se deve a este afastamento da verdade 
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abstrata, totalizadora e universal, presente na poiesis. O indício é a ocorrência anteceder o 

verdadeiro, é o verdadeiro não poder se dar a não ser se fundindo a um existente.  

Nas sociedades centradas na voz e na esfera acústica, a poiesis e a narração (neste 

espaço-tempo as duas se confundem), por serem comunitárias, são necessariamente 

“utilitárias”. A semiose poiética não se baseia na busca de um valor ou de um juízo, mas na 

autoridade presencial do repetível. É por estar associada desde o início a indícios matéricos, 

corporais, sonoros, a formas interligantes e contextuais de transmissão semiótica, que a 

poiesis é fortemente indicial, estatuto que ela não perderá, embora lide na modernidade com 

indícios maquínicos e algoritmos (a escrita fonética e o audiovisual, por exemplo). Em vários 

aspectos está próxima da semiose audiovisual contemporânea que, embora se alardeie o 

contrário, baseia-se muito mais na repetição háptica que no fluxo dispersivo. O audiovisual, 

em suas diversas formas, é uma sobrevivência no contemporâneo desta temporalidade muito 

próxima de uma memória frágil. 

Alguns postulados da semiótica peirceana ajudam a pensar a crise e a permanência, o 

exílio e o retorno da poiesis da esfera acústica, hoje com possibilidades instigantes na poesia 

sonora. No entanto, uma semiótica de base materialista, que repense as noções peirceanas de 

primeiridade e secundidade, parece ser mais útil aqui. A forte influência do pensamento de 

Kant (e indiretamente de Platão) na semiótica de Peirce talvez seja a matriz do postulado de 

que o primeiro na percepção dos objetos pelo homem é um quali-signo, uma quase idéia, 

como é reiterado nas mais diversas discussões sobre o ícone tanto em Peirce quanto na maior 

parte de seus comentadores. Neste sentido, a semiótica peirceana tem na sua própria raiz um 

vício simbolóide, escriturário, pois sugere uma primeiridade da “idéia” sobre o “contato”. 

Uma semiótica de base marxista dirá que no princípio não era o Verbo, mas o indício, um 

meio no duplo sentido da expressão: de sustentação e de transporte do signo e de 

“localização” dos “ouvintes” no espaço. O quali-signo, o ícone, já é uma mímesis, um quase 
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conceito, um postulante à identidade; o índice, ligado aos corpos, aos vestígios e às marcas, 

aos fenômenos físico-químicos, ao tato e ao paladar, é a base da percepção. Assim, a poiesis 

não é da ordem do icônico nem do metafórico (o metafórico e o icônico diz respeito mais à 

poesia literária). A cada vez, seja na voz, na escrita ou no audiovisual, ela vai recolocar sua 

ação indiciante. O indicial precede o imagético, ou melhor, a imagem é antes de tudo marcas 

cromáticas e figurais. A poiesis se associa a uma relação efetiva com o objeto-signo: toda 

semiose poiética é uma semiose-corpo (inclusive na escrita). Um bom exemplo de como 

funciona esta semiose-corpo acústica, embora em bases totalmente diversas, é o angustiante 

Tiálogo de Dora Mendes, Milton Ferreira e Hélio Ziskind, problematizando o estatuto 

“digital” da voz e do som no Compact disc.  

Até o Barroco e a Reforma luterana26, hipoteticamente marco inicial do 

amadurecimento da nova dominante midiológica e sócio-histórica em curso desde o século 

XII, as vozes permeavam, como semiose hegemônica, todo o espaço social com sua presença 

ao mesmo tempo simbólica e pulsional. A partir de então à poiesis urgia uma nova 

intervenção. Não que na vida cotidiana dos povos no século XXI a voz tenha deixado de ser 

fundamental; as trocas vocais e sonoras ainda são fundantes do humano, só mudaram seu 

estatuto, seu valor social, seu uso. O Barroco parece já pressupor um outro valor significante, 

já traz no seu projeto estético uma autonomia simbolóide do signo, que pode ser pensada de 

imediato em duas frentes: 1) vários dos fundamentos da reforma luterana pressupõem um 

novo uso da escrita fonética já em curso avançado na Europa do noroeste, não esquecer que 

uma das famosas teses de Lutero é a leitura e interpretação das escrituras pelos próprios fiéis. 

Na reforma dos “crentes”, o padre é substituído pelo Livro, o mediador é trocado por uma 

nova relação com o signo e com o saber (no caso, o “crer”); 2) a resposta dos católicos se dá 

justamente na consciência, e na ideologia, da educação, educação entendida como processo 

também de letramento, nos países católicos e ainda mais nas recém invadidas colônias. Por 
                                                 
26 Exagero conscientemente os marcos históricos. 
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isso não é nada acidental que as histórias da poesia no ocidente sempre tenham como marco 

inicial os primeiros documentos escritos. A teoria da poesia transforma algo secundário, em 

vários casos até inexistente, a imanência textual, em dado primeiro do poema, em valor 

intrínseco. Todos os pressupostos da teoria e da crítica literária são, nesse sentido, 

grafocêntricos, como não poderia deixar de ser, pois os objetos escolhidos como arquivos e 

como modelos são necessariamente escriturais, influenciados pelo uso judaico-cristão e da 

escrita fonética. Certas vertentes do Barroco, antes como poiesis do que como poesia e/ou 

literatura, terá que amargar vários séculos de seqüestro. A análise escrituraria só consegue 

“ler” a dominante histórica anterior com os olhos da dominante imediata, a letra. Na poesia 

em língua portuguesa se pode rastrear com facilidade o balbucio da voz durante toda a longa 

duração da dominante grafocêntrica. Na versão escrita, e única que se conhece, da Cantiga da 

ribeirinha há o indício irrecuperável de uma situação ao mesmo tempo lírica e satírica, a 

ironia mumificada de um jogo discursivo performático de despeito e desrespeito. O que se 

perdeu no que restou foi o que fundamentava a poiesis até então: a performance do executante 

e a co-execução do público, a “co-encenação física”, a música, a coreografia, a cenografia. Na 

Cantiga da ribeirinha, e no longínquo século XII, está, mais do que em qualquer outro texto 

da literatura de língua portuguesa, uma mortalha textual, o excesso fantasma de uma diferença 

muda, mas ruidosa. Se um dos méritos do “excesso barroco” é ter rachado uma prática 

semiótica que se impunha, a poiesis, encara a escrita como um novo espaço onde o poieta 

continuará exercendo sua consciência radical dos meios e das mediações. A conseqüência 

disso é se começar a questionar os próprios arquivos, os próprios modelos textuais que são 

usados como aferidores ou, o que dá no mesmo, encará-los como defasagem, como estados de 

perda (positiva perda) que, se já estavam na voz, estarão também na escrita; será preciso 

descrer do valor do código, como sistema fechado e restituidor de um fora, de um significado 

para além do signo. Este trabalho, que não será feito aqui por destoar e precisar de caminhos 
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específicos diversos dos propostos para a abordagem da poética de Augusto de Campos, 

precisa ser feito no Brasil até com uma certa urgência. Questionar os pressupostos semióticos 

dominantes é questionar a validade das próprias fontes. Mas como fazer relampejar os 

mananciais não fonológicos? Como recolocar o problema dos “signos aeróbicos” da cena 

poiética vocal? No mesmo sentido, como encarar a escrita em sua literalidade? Em sua 

abertura disseminante aos processos semióticos não unificadores ou presencialóides? Não 

estaria parte da resposta nas práticas cotidianas deste início de século XXI, no poema sonoro e 

nas diversas formas de poesia visual? Na poiesis de Campos? 

Pode-se aventar a hipótese de que não se possa falar de literatura sem que uma cultura 

da escrita fonética, da restituição da presença, da verdade, da idéia, da metáfora, da identidade 

e do significado, subordine todos os espaços da semiose poiética à sua lógica de coleta e 

transmissão, sem que uma nova dominante semio-histórica marginalize seus pares 

sincrônicos. Falar de literatura, no sentido próprio do termo, antes da imprensa, da invenção 

da leitura silenciosa por monges católicos e principalmente de um projeto político-

educacional que toma toda a Europa depois do período revolucionário, soa curioso e 

anacrônico, pois estas práticas mencionadas aqui como 1º tempo se prestam muito pouco ao 

âmbito do literário, por não se reduzirem à midiasfera da letra e da leitura como praticadas no 

ocidente cristão daí por diante. Claro está, como será visto em um João Cabral de Melo Neto, 

que de dentro da literatura há todo um movimento poiético, mas que nunca deve ser tomado 

como modelo ou como paradigma dominante, pois se trata de uma marginália apenas tolerada 

pela “república das letras”. A écriture bartheseana, embora se tenha dito muitas vezes o 

contrário, é uma prática de exceção na literatura. 

Claro está que a poiesis na escrita, a de um Avalovara, por exemplo, pertence hoje ao 

domínio da literatura, mas esta não consegue dar conta, em virtude de seus próprios 

pressupostos, da problematização da própria escrita fonética enquanto tal. Pois a literatura é 
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uma certa prática da escrita fonética, que 1) marginaliza as outras formas semióticas, tanto 

escritas (ideográficas, pictográficas) quanto sonoras e visuais, visando à representação de um 

fora do signo, de uma presença chapante encontrável pelo apagamento da letra enquanto 

vestígio, a metáfora e a ficção. A literatura só existe a partir do momento em que a difusão da 

cultura da escrita fonética cria um ambiente especifico para sua produção-recepção e, 

posteriormente, para seu uso estético, este ambiente é o capitalismo: 

 

Não é tão evidente que Dante, Cervantes ou Eurípedes sejam literatura. Certamente, 
hoje fazem parte da literatura, pertencem a ela, mas graças a uma relação que só a nós 
diz respeito: fazem parte de nossa literatura, não da deles, pela excelente razão que a 
literatura grega ou latina não existem. Em outras palavras, se a relação da obra de 
Eurípides com nossa linguagem é efetivamente literatura, sua relação com a linguagem 
grega certamente não o era (Foucault, 2001, p. 139).  

 

Pertencer ou não pertencer à literatura não é um valor em si. É apenas a marca de uma 

dominante histórica. A rubrica literatura oral, dentre tantos outros do homem de letras, é 

inoperante e falsa. Para o que aqui se propõe, literatura e oral situam-se em ecologias 

simbólicas diferentes. Literatura oral é um nome cheio de ressonâncias ideológicas, 

cooptativas e, não raro, demagógicas. É útil distinguir os termos, sair do oral, conceito 

abstrato e pouco convincente, propriamente literário, e buscar a vocalidade, termo mais 

sugestivo pelos sentidos de indicialidade que denota, pela referência antes a uma ocorrência 

que a uma verdade pressuposta pelo fonetismo. A voz é portadora de uma outra ecológica, 

que a literatura vem modificar e, em casos de alta densidade, destruir. 

Assim, por dizer respeito a algo particularizante, de origem bastante recente, literatura 

e literário são termos que associados à poiesis parecem estranhos. As páginas adiante situam a 

literatura, um gênero semiótico particular ligado umbilicalmente ao uso de um dispositivo 

técnico (a letra escrito-impressa e o Livro), a um certo horizonte de práticas discursivas, de 

modelos de valor e de julgamento que não necessariamente têm algo em comum com a 

poiesis. A poiesis, como a praticará Augusto de Campos, não reduz o semiótico ao lingüístico, 
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antes procura (perfura) o suporte e a relação. Os poietas da literatura, um Sousândrade por 

exemplo, são/estão nela pela força de sua circunscrição.  

Assim, não se chegará à poiesis de Campos sem remeter a sua temporalidade não 

contemporânea, a de um 1° tempo. Não se chegará a sua poiética sem atentar para o 

paradigma midiológico particular em que se pauta toda a história da literatura, inclusive em 

sua apropriação do que não se presta ao literário, como a semiose da voz e do som. Se não se 

identifica à literatura, a poiesis, contudo, se transforma numa linguagem-jardim paradisíaca – 

“estado poético”, “poesia das coisas”, poesia-suspiro. Poiesis para estes homens de quando 

nem onde sequer supomos é um fazer que torna possível o homo faber, aquele que cria e 

manipula objetos artificiais, não verdadeiros. Por ser já uma prática artificial que manipula 

objetos artificiais, não pode se confundir seja com um estado psicológico-subjetivista, 

“anímico”, seja com um floreamento da superfície poemática. O poieta e o homo faber 

nascem juntos, e juntos assumem papel preponderante perante a tribo: ética total perante as 

linguagens, exploração máxima dos potenciais semióticos de seu tempo, no 1º tempo, a 

semiose da intersemiose da voz.  

  

A poiesis e o quarto de leitura 

 

O homo faber está no planeta há certa de 50 mil anos, e só tardiamente, por volta do 

ano 3500 a.C, é que se tem notícia de registros escritos. Estas marcações gráficas, porém, não 

podem ser tomadas como escritas, no sentido moderno ocidental do termo, pois uma escrita 

não é feita por desenhos ou representações de coisas; ela é a simbolização de uma elocução. 

Das escritas pictográficas é sabido que os poietas da voz faziam uso, incluídas na pletona 

sígnica da poiesis que praticavam, mas é a escrita fonética que vai, criando uma cisão, um 

fantasma humanizante, propiciar o nascimento de uma nova midiasfera e colocar o poieta de 
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novo em ponto de alerta e pesquisa. No entanto, é só por volta do século XVI d.C. que se 

pode notar uma nova configuração semio-histórica de fato no ocidente, por essa época já não 

unicamente europeu. No século X a.C., o alfabeto chega à Grécia. Na Palestina, um pouco 

antes, mas não muito se se pensar na longa duração da esfera acústica.  

As escritas fonéticas, de saída, já implicam uma diferença, senão abrupta, no mínimo 

considerável da voz do lº tempo. Na nova midiasfera da escrita (de uma certa escrita), 

sistematizada pelos gregos pré-platônicos, a significação deixa de estar numa situação real e 

existencial imediata para situar-se no âmbito da própria linguagem. Será preciso entender a 

autonomia da escrita, da escrita fonética especificamente, como uma conquista paulatina, feita 

de pequenas guerras, guerras simbólicas, contra outros modelos e práticas semiósicas. As 

esferas acústica e visual serão afetadas na base pela forma “simbolista” do dispositivo dos 

povos do deserto e de seu deus descarnado, exportada para a Grécia e posteriormente para 

Roma. O signo escrito será tomado nunca como um particular, não se prestará à ocorrência 

singular, e cotidiana, mas ao pressuposto identitário contido na convenção. O idealismo 

platônico é em todos os aspectos o fundador e o primeiro filho, de um certo uso da escrita 

fonética: homo sapiens.  

Sem esquecer do papel fundamental da escrita fonética em conquistas cognitivas, 

sociais e ideológicas ao longo de todos esses séculos, tecnologia indispensável para a 

emancipação do humano moderno ocidental, para a poiesis, no ato mesmo de expandir, ela é 

em princípio “castradora”. Visando afastar toda contextualização que não esteja pressuposta 

no enunciado, abertura ao universal, à lei e à ciência, ela reduz a ocorrência a um fora visável, 

quer que o agente a transforme em simples natureza restituinte, apagando sua literalidade e 

sua refratação. O aprofundamento de tal uso arruína a audiência ativa, os gestos, os odores, os 

ruídos do lugar. Sugere que o poieta descarte toda a bagagem pesada, multicolorida e 
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rumorosa de signos e objetos que usava, no porão; e que aceite o significado simplesmente 

para além de sua ocorrência sensível. 

A prática dominante da letra/leitura no ocidente objetiva abstrair todo indício, é um 

atrofiamento dos sentidos indiciais (tato, olfato, paladar), é a supremacia do mais abstratizante 

dos sentidos, a visão. É uma semiose que se quer sem signo, apenas “símbolo”. O 

rebaixamento cultural da prática cotidiana e da vida imediata visado pelo universal cristão, 

impulsionador da escrita fonética grega, não pode ser efetivado sem que os caracteres sejam 

objetivos, simplificados e uniformizados ao máximo.  

A grande ruptura posta em prática por este uso da escrita fonética se deve em parte a 

uma redefinição total da enunciação vocal e do valor social da semiose da voz e das palavras 

trocadas nas atividades cotidianas. Quando a enunciação passa a ser pressuposta no próprio 

enunciado, não é apenas a autonomia deste que nasce, mas um novo sentido de autoridade, 

pautado pelo “signo de Lei”, para usar uma expressão da semiótica de Peirce, que nada mais é 

que a autoridade jurídica dada ao documento escrito (as constituições nacionais, relação direta 

lei/letra, virão logo a seguir). 

Vista numa outra perspectiva, é possível observar que o escriba cava sinais em sua 

tábua, assim como o semeador abre sulcos na terra; página vem de pagus, campo do 

agricultor. Da esfera acústica para escrita fonética, o poieta sabe que a espera muda de eixo e 

salta da margem para o centro. O poieta, que como já se disse não é destituído de uma 

habilidade peculiar, de um domínio técnico seu, deixa de projetar seu afazer na agoridade da 

co-execução com o público, para labutar a sós consigo e em si mesmo no seu escritório, 

“imaginando” um leitor ausente, no máximo “implicitado” em um “quarto de leitura”. O 

primeiro escritor ainda tinha um equipamento que o impedia de se afastar por completo da 

poiesis, ainda mais se comparado às formas soft de escrita contemporâneas, ao percurso que 

vai da máquina de datilografia ao teclado eletrônico. A mudança de suporte, da pedra ao 
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papiro, deste ao papel, do papel ao monitor de vídeo e ao mouse e dos diversos hábitos de 

leitura, pública e oralizada, nas reuniões familiares e nos saraus, nos quartos de dormir da 

família burguesa ou nos ambientes digitais contemporâneos, há um percurso que só a poiesis 

da escrita fonética, como se verá mais adiante em Anticéu, será capaz de abordar.  

O material do primeiro escritor era ainda bastante pregnante para que pudesse ser 

abstraído pelo significado em si mesmo: 

 
O escritor antigo possuía um equipamento tecnológico mais rebelde. Como superfícies 
para a escrita, ele possuía blocos de barro molhado, peles de animais (pergaminho, 
velino) desbastadas de gordura e pêlos, muitas vezes amaciadas com pedras-pomes e 
branqueadas com giz, freqüentemente reprocessadas pela raspagem de um texto 
anterior (palimpsestos). Ou então cascas de árvores, papiros (melhor do que a maioria 
das superfícies, mas ainda áspero para os padrões de alta tecnologia), folhas secas ou 
outros vegetais, cera derramada sobre mesas de madeira, muitas vezes dobradas para 
formar um díctilo usado em um cinto, bastões de madeira e de pedra de vários tipos 
(Ong, 1998, p. 110). 

 

O fragmento de Walter Ong acima transcrito, torna útil distinguir duas tradições de 

escrita que, embora se coabitem, não têm o mesmo peso nem a mesma circulação no “campo 

literário”, duas tradições que, sem dar excessiva importância aos termos, apenas convivem 

nos quartos curtos do espaço literário: 1) a literatura e 2) a poiesis literária. Os termos são 

incômodos, mas servem para formular o problema, o que em princípio é suficiente.  

A se tomar alguns exemplos para fins de comparação, Camões é um grande poeta do 

primeiro grupo, na verdade é o fundador da literatura em língua portuguesa, porque usa a 

escrita fonética (nos sonetos) como um sistema simbólico no mais alto grau; o amor em 

Camões, talvez o maior de todos, é “belo” por sua absurda transcendência, imaterialidade, 

idealidade, por seu apagamento das superfícies pregnantes da escrita. As “realidades” do 

poeta luso são o que se pode com propriedade chamar de “imaginárias”. No Brasil do século 

XVIII, o árcade, ativo na vida política, se veste de pastor em seus poemas tornando-se 

exemplar da cisão entre “o poeta e a tribo”, entre a atividade do homem (Tomás Antonio 

Gonzaga) e do escritor; é poeta literário.  



 73

Porém, a outra vertente, da poiesis na literatura faz com que ao habitat literário não 

interesse levantar as questões que suas obras colocam. Os cortes abruptos e a dinâmica 

plulinguística do mundo capitalista no “Inferno de Wall Street” de Sousândrade, os silêncios 

desconfortantes dos poemas minutos de Oswald de Andrade e a mímica indiciante do 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, a desconstrução da metáfora em João Cabral de Melo 

Neto, o pastiche intersemiótico em Zero de Ignácio Loyola Brandão,  rompem o confinamento 

que a supremacia do significado quer pressupor na literatura, asséptica, limpa da marca e da 

referência, em última análise, da vida cotidiana. A poiesis na literatura é convidada para o 

banquete, mas não dá palpite sobre o cardápio e ainda menos sobre os talheres para construí-

lo.  

Percebe-se com nitidez que houve sempre uma relação direta entre história, 

informação, formas de arquivamento. Uma midiologia da literatura expõe o fato exemplar de 

o rei-poeta, rei dos do primeiro grupo, como Petrarca o será em outro contexto, ser ao mesmo 

tempo o compilador dos poetas praticantes do seu tempo e seu maior poeta, segundo a crítica 

literária. O midiólogo da literatura há de atentar para o fato de Dom Dinis ser detentor do 

arquivo, arquivistamor, e centro do cânone trovadoresco em língua portuguesa. Descobrirá 

ele que política das mídias e canonização se confluem.  

Mesmo com o exemplo fecundo do Camões sonetista, altamente simbolóide e 

indiscutivelmente um dos grandes poetas da literatura, é a partir do Renascimento europeu 

que se aprofunda a confusão entre poiesis e poesia, a queixa de um eu especular, proto-

burguês. O acentuado caráter de exceção que a crítica tem notado na poesia pós-medieval 

como “discurso de ruptura” nada mais é que uma postura regressiva, agonizante, ainda 

incapaz de utilizar a semiose escrita em suas radicais potencialidades e de problematizá-la; o 

poeta ora se lamenta, representa um corte, no mundo, no amor, na morte; ora situa uma 

topografia em ruínas, na qual toda projeção pro futuro é uma imagem do passado, da infância, 
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lugar prototípico. Na poesia, a poiesis perde seu labor faber. Como um jogador de futebol que 

leva a bola o mais próximo da linha de campo com o intuito de retê-la por mais tempo, o 

poeta passa a se orgulhar de ter reduzido seu espaço de ação e de encontrar um “dicionário” 

pronto, cujas cartas-palavras ele apenas embaralha, esteticamente; o poeta é no máximo um 

pesquisador da Palavra, não da palavra-veículo, da palavra-circuito, da palavra-processo.  

A ruptura midiológica da letra na poesia (diga-se: ação, verdadeiro retorno, da poiesis 

na escrita fonética) só se fez sentir nos finais do século XIX, quando, com o surgimento de 

um imaginário verdadeiramente letrado, poetas pós-românticos começam a colocar sob 

suspeita todos os valores herdados do passado. Cria-se uma linguagem ativa, que explode o 

próprio eu-narcísico romântico e questiona seus pressupostos. Agora, a ausência, o vazio, a 

diferença da letra passam a ser usadas em todas as suas potencialidades críticas, que se diga, 

ainda hoje marginais. João Cabral de Melo Neto, como tentaremos aprofundar mais adiante, é 

aquele que levou ao extremo a antinomia entre poiesis e poesia. Sua visada despoetizante, 

objetiva, tem no espaço da página uma topografia basilar: verso inscrito no verso como as 

manhãs no tempo. 1947-1949 são datas fundamentais de um projeto que teve em conta 

sempre tirar todo afeto superficial, todo emocionalismo como elemento definidor da literatura, 

toda presença da voz, do espírito e do autor individual27. Seus textos se assemelham a uma 

máquina de linguagem que tem no deserto sua metáfora matriz: cultivar o deserto como um 

pomar às avessas. E o que será a escrita fonética senão a assunção do deserto, do significante 

que mais do que nunca atesta a vacância do referente imediato e da situação enunciativa, 

vacância que é determinante de todo signo, sonoro, visual ou verbal. O poeta (poeta?) 

pernambucano raspa a ode da escrita fonética que encobria isto. 

                                                 
27 Modesto Carone estabelece uma fecunda discussão sobre a poesia de João Cabral e às vezes toca na questão da oralidade 
como algo presente na poética cabralina, o que não invalida o argumento aqui defendido. Uma presença da voz em João 
Cabral pode estar ligada a fatores de ordem social correlacionados ao Nordeste, espaço preferencial de seus poemas. Cf.: 
Metáfora e montagem. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
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A poiesis de João Cabral não apenas rompe problematiza o sujeito emocional e sua 

apologia sentimental; sua poética é sem precedentes, sem tradição, pois não tem na poesia da 

voz ou da literatura nenhum correlato, pode-se dizer que a nova lógica aberta por João Cabral 

é também crítica em relação à presença absorvente da poesia oral28. Sua poética leva ao 

extremo a poiesis da escrita fonética e da literatura. João Cabral de Melo Neto é um dos 

ápices da poiesis literária, e aprofunda todas as suas potencialidades críticas, transforma o 

vazio, a ausência, em pesquisa dos materiais, de suas possibilidades semânticas, espaciais, 

sintáticas, pólíticas. Sua poiesis é a um só tempo a crítica e a culminância da lógica da letra e 

do pensamento moderno, é a culminância da literatura e o início de uma nova midiasfera 

ainda mal iniciada. Poiesis na literatura porque é na escrita que exerce seu labor faber, labor 

de poieta. A consciência escritural transforma João Cabral de Melo Neto num verdadeiro 

fundador de uma outra poiesis. Sua poética é o ápice e o ocaso da dominante escriturária e 

abre a poiesis à práxis contemporânea, que conflue (de novo) tempos e práticas num meio-

ambiente que exige uma nova dimensão crítica. 

 A experiência limite da poética cabralina, reflexividade e imersão crítica, é o 

marco zero das poéticas contemporâneas em língua portuguesa29.  Como o mímico/ator no 1° 

tempo, Cervantes no 2º, Cabral está no limiar, assim também o Mallarmé de Um lance de 

dados, entre uma problematização profunda da midiasfera anterior, fruto de um envolvimento 

total, de uma ética poiética da pesquisa dos materiais, e os novos rumos apontados pela 

dialética entre a pesquisa e os modelos de fazer sentido que tomam forma no mundo 

contemporâneo. O poeta pernambucano poderá tanto ser incluído na literatura quanto fora 

dela, como o primeiro a impulsionar a poesia escrita para fora do casulo partindo do 

questionamento de suas limitações e da exploração profunda de suas possibilidades 

                                                 
28 Pode-se ver em Mallarmé um iniciador, mas o poeta francês ainda está em vários aspectos no século XIX e no imaginário 

pós-romântico. 
29 Ver nota 25. 
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expressivas. As metáforas da engenharia, da arquitetura, do trabalho, serão mais do que 

simples metáforas. A confluência do poeta e do pesquisador diz muito à poiesis 

contemporânea. Dificilmente se produz em vídeo ou holografia, por exemplo, sem a parceria, 

não metafórica, poeta-técnico (estiveram unidos numa persona há bem pouco tempo). A 

inspiração cristã, mãe do individualismo sentimental, não tem aplicabilidade diante destes 

novos suportes que, contendo uma escrita ainda mais abstrata e codificada na sua fonte, 

exigem um domínio mnemotécnico que não é inato, logo, não manipulável simplesmente com 

o binômio Deus/alma solitária. 

 

A poiesis e a rua 

 

A poiesis contemporânea, que reavivou sua intersemiose constitutiva, é de novo uma 

produção coletiva (embora não mais comunitária), envolvendo saberes e técnicas de diversos 

“campos e procedimentos”, não abordáveis pela atitude autocentrada de um demiurgo. A nova 

práxis poiética – dominante híbrida e plurivetorial, que tem na miscelânea de meios de 

informação e de transporte sua base material - coloca questões inteiramente atuais, que 

passam a dizer respeito, por isso mesmo, à poiesis em seu percurso desde a aurora do homo 

faber até a quermesse literária. Se um novo meio e modelo faz oscilar as práticas de um outro 

até então mais “respeitável e natural”, tais questões apontam para a produção, a recepção, a 

própria institucionalização de uma poiesis da escrita e, talvez a mais importante, à abertura de 

um novo tempo para as práticas de poiesis para além do literário, confluência tensa, nas 

experiências mais fecundas e radicais, de literatura, música, artes visuais, ciência, vida 

cotidiana, e poesia.  

Os aparatos tecnológicos contemporâneos (monitor de vídeo, aparelho celular, caixa-

automático, modulador de som), em virtude de seu alto grau de “simbolicidade” (o código 
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fonte complexo inerente tanto à fabricação quanto à utilização), não entram na vida cotidiana 

e nas memórias humanas sem antes preencher espaço ou, dito de outro modo, sem habitar e 

ser habitados pelo meio. Em Augusto de Campos, o digital não pode ser percebido sem seu 

aspecto analógico, como veremos em Tour. De Campos acentua, por extensão, o cruzamento 

entre o tecnológico e o analógico na voz e na escrita, o que implica a dialogia sempre posta de 

código e de ferramenta. “Código”, numa assepção ampla, não é apenas o simbolismo 

matemático que subjaz aos aparelhos eletrônicos, é a escrita e, também, a voz, a diferença 

entre eles é de grau, relação e lugar. Código, pode ser dito, é sinônimo de retenção, vontade 

primeira de toda linguagem, consciência necessária, e ancestral, de “estruturação” sem a qual 

não há cultura. Código, como retenção dinâmica, pois a consciência de estruturação já é o 

início dos percursos de “Invenção”. João Cabral de Melo Neto tem o mérito de expor a 

dimensão de código, tanto institucional quanto ideológico, da poesia escrita, e de ir 

além/aquém disso, encarar a página como espaço de um sulcamento. Como foi dito, o tríptico 

de 1947-1949, Psicologia da composição, Fábula de Anfion e Antiode, é o ápice da 

ferramenta literária, e seu último poema. Claro está que a poiesis de João Cabral de Melo 

Neto não se reduz a esta dimensão mínima, no entanto, ela é a condição sine qua non de sua 

práxis poético-literária.  

Do percurso do “ruído performatizado”, a poiesis acompanha, no exílio, a lógica 

subordinativa da escrita fonética (invenção do homo sapiens) até re-colocar sua utilização 

radical como gesto crítico-criador (2° tempo). Agora, como nunca com tanta intensidade, sai 

do limbo, impulsionada por um lado pela ruptura da grande literatura de vanguarda da 

primeira metade do século XX, necessariamente antiliterária, e pelos novos meios de 

transmissão e transporte desenvolvidos durante todo o século XX e que re-estruturam o 

imaginário e a práxis contemporânea.  Não que esteja havendo, como não raro se diz, um 

“retorno” da voz, da imagem, de uma “razão sensível”. Trata-se na verdade de uma 



 78

permanência, estiveram sempre como reitera Paul Zumthor (2000). A poiesis nunca deixou de 

exercer seu “compromisso total perante a linguagem”, é que a cortina do teatro escriturário 

não permitia ver todas estas coisas tão juntas do humano sempre; a transcendência, a verdade, 

a prova, a obra, a metáfora, não as deixava Falar. No entanto, a permanência implica, 

necessariamente, mudança; o sincrônico não sobrevive sem o diacrônico, embora possua uma 

relativa autonomia, que pode inclusive re-formular, re-verter, re-apropriar em novas bases o 

que herda. Se a voz e a imagem permanecem, já não podem ser as mesmas de antes (onde 

está, o que é esse antes?), pois os ambientes são outros: outra ecológica, outra semiósica. 

Nos objetos-signo de Augusto de Campos aqui abordados, o uso corrente de um meio 

(a escrita e o livro-de-poemas em Anticéu; o vídeo digital e a Internet em Tour; a televisão e 

a literatura em Tgrama I) pode ser perfurado e des-habitado por outra práxis, pode gerar uma 

outra mediação, para fora dos usos correntes, como o braille em Anticéu ou a ironia 

autofágica ao espaço da internet em Tour, objeto-signo que assume significações conflitantes 

dependendo do suporte onde esteja, no vídeo ou no livro.  

As páginas que seguem, tendo como paradigma a poiesis contemporânea de Campos, 

tratará com mais vagar a prorrogação (3º tempo). É importante dizer desde já que nas 

modernas sociedades como a nossa o aparelho perceptivo humano se assume nitidamente 

integrador, e plurisimbólico. A esfera contemporânea é fortemente acústica porque os ouvidos 

não são “meios quentes” (McLuhan), continuam operando em simultaneidade com outros 

meios (e sentidos). O ouvido implica, contudo, que todas as outras vazantes semióticas 

esquentem e se avivem. A esfera acústica é por isso também fortemente visual já que as 

sociedades contemporâneas são escriturárias; nelas, o acústico e o visual não podem ser 

pensados sem a escrita fonética.     

As poiéticas contemporâneas, que têm em Augusto de Campos um de seus exemplos 

fundadores, transitam pelas três semioses básicas: sonora, verbal, visual, não raro um mesmo 
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objeto-signo circulando por diversas mídias e gêneros e explorando as variadas formas de 

produção e recepção. Se é impossível reduzi-las à literatura, nem por isso é mais simples 

mapeás-las. Usa-se o corpo como suporte/veículo, sonoridades pré-linguais e instrumentos 

musicais em performances, imagens de televisão comercial invertidas e ironizadas, escritas 

cinéticas em vídeo, “poemas plásticos”, clippoemas, poesia sonora, holografia, cartazes, 

néons, intervenções abruptas e chocantes em ambientes inusuais: fábricas, repartições 

públicas, comícios. A poiesis de Campos é uma visada crítica sobre tudo isso. 

Na América Latina, e no Brasil em particular, é necessário atentar para uma 

intersemiose singular, visto que a lógica do audiovisual possui específica configuração em 

relação aos países europeus e norte-americanos pelos mananciais, em vários níveis de alta 

criticidade, de práticas culturais, históricas e políticos que aderem não-passivamente aos 

pressupostos do audiovisual contemporâneo hegemônico. O cruzamento de símbolos e sinais 

na poiesis contemporânea obriga a reconhecer o embotamento de todos os sentidos (usando 

aqui a duplicidade semântica do termo) pelo grafocentrismo a que tem sido submetida a 

cultura ocidental pelo menos desde o século XVIII.  

A poiesis contemporânea (poiesis de Campos) não é antiescritural nem antiliterária, 

apenas não pode ser reduzida aos pressupostos da literatura e da escrita fonética. A poiesis de 

hoje já não pode passar ao largo do “imaginário simbólico”, a letra está incrustada no sêmen 

da matéria humana contemporânea. Ao homem do Ocidente (e dos lugares invadidos por ele) 

não é possível abrir mão dela e, nas cidades onde ele habita, a vida prática não se concebe 

sem o sinal abstrato e universal das letras. A poiesis contemporânea, a Poesia Concreta que o 

diga, sabe o quanto de afazer (como dirá Augusto de Campos) é necessário para usar 

criticamente as máquinas semióticas hodiernas. A arte abstrata que é a literatura (a literatura 

inventa a arte abstrata no longínquo século XVIII) é inerente à arte concreta. E o que será a 

arte abstrata senão, solta do mimetismo, a concreção dos componentes, massas, linhas, 
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espessuras?. Da abstração tornada arte (literatura) está prenhe a poiesis contemporânea e é 

bom que assim seja, pois convém provar a simbolia contida na letra em todos os seus 

fundamentos críticos e humanizadores, além de puramente estéticos.  

Contudo, a letra está em co-pertencimento, não mais como senhora imperadora de um 

continente poético, com a informatização e com rituais populares pré-revolucionários, com 

semioses sem atraso, “intervensionistas”, com fluxos televisivos e cantadores de feira. Do 

cordel ao videopoema, a poiesis pode dizer à literatura aquilo que Vladimir disse a Tatiana em 

1928 – Na estatura só você me ombreia, fique pois, sobrancelha a sobrancelha, ao meu lado. 

A letra hoje faz parte de uma realidade complexa que convive tempos e espaços não 

sincrônicos, onde já não é possível um maestro exercer a batuta por muito tempo sem que 

alguém da orquestra ou da platéia se levante e avance sobre ele. 

Os objetos-signo aqui discutidos trazem de volta uma poética vivencial radicalmente 

contemporânea, arrombam o fechamento da significação petrificante, formam uma mímesis 

energética, e, num gesto de radical consciência crítica (que o terceiro mundo potencializa 

como nunca antes, dado sua hibridização sóciosemiótica e lucidez inerente às periferias, 

menos assombradas pelos usos canônicos), des-hierarquizam a tendência hermenêutico-

identitária ocidental. Tais objetos fazem uma utilização crítica dos meios, dos transportes e 

das relações, pois sabem que só uma politização do ato criador poderá arrancar as linguagens 

da mesmice fetichista da literatice e do “fluxo inflacionário” de poemas e ficções 

(convencionais). Trata-se de relembrar a máxima benjaminiana: contra a estetização da 

política, a politização da estética. Uma arte tecnológica (necessariamente poiétíca) obriga a 

uma consciência radical do saber fazer, dado o suporte altamente especializado e codificado 

que utiliza.  

A poiesis de Campos subverte e des-instala a “utilização utilitária” do médium, é a 

propulsora de uma nova semiose capaz de perceber a contradição existente entre a atividade 
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potencialmente subversiva de novos meios e seus usos clicherizados. Se a poiesis chegou 

antes da língua no primeiro tempo (pode-se dizer, com exagero, que o primeiro poieta 

inventou a língua); se chegou depois da literatura no segundo tempo, agora parece ressuscitar 

dos mortos, corrosiva, construtora não mais de enigmas, mas de desvelamentos, e de novo no 

presente. Reencarna sua potencialidade pública e volta a aproximar-se da política, do direito, 

da vida cotidiana. Como parece sugerir um videopoema de Augusto de Campos – Tour –, ao 

qual voltaremos no último capítulo, a tumba está em festa. 
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TVGRAMA I (TOMBEAU DE MALLARMÉ): DO LIVRO AO VÍDEO 

 

A poesia concreta pode ser colocada no mesmo plano da Bomba 
de Hiroshima. 

Nelly Novaes Coelho, 1974 
 

Houve até propaganda de desinfetante, no recital, ontem, de 
poesia concreta. 

Anônimo 

 

A história da crítica moderna de poesia já expôs suficientemente bem e a exaustão o 

quanto um texto remete a outros textos, e diversas correntes das ciências da linguagem 

romperam todo logocentrismo que acreditava na hipótese do signo como portador de uma 

verdade única que o transcendesse, hipótese esta completamente moldada pelo imaginário da 

escrita fonética e do alfabeto grego, pois é só neste caso que a significação pode, na verdade 

deve, passar ao largo de suas ocorrências singulares. Se tudo para alcançar o humano tem que 

passar pela linguagem, toda interpretação é uma tradução, sempre contingente e histórica, o 

que quer dizer envolvendo questões não unicamente de significado, também de veículo e de 

transporte, já que o significado de um signo é outro signo, para um sujeito localizado em sua 

própria historicidade (interpretante), em uma cadeia infinita (o significante representa o 

sujeito para outro significante, de Lacan), como o dirá a semiótica peirceana.  

Assim, todo processo semiótico é uma relação entre um discurso e outros discursos, 

entre o texto e suas bordas, entre uma emissão e o ruído mudo das práticas sociais. Um texto, 

no entanto, não é a superfície que se vê, mas todo um processo de atualização de outros 

textos, com implicações além de puramente semióticas, culturais, ideológicas, políticas etc. 

Por entre os textos não há apenas humanos produzindo sentido, mas relações de produção e 

políticas discursivas implícitas em cada objeto-signo.  

Tvgrama I (tombeau de Mallarmé) radicaliza o inerente dialogismo e a intersemiose 

constitutiva da poiesis de Campos. Mais do que o intertexto que estabelece com Mallarmé, é a 
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colocação de relações produtivas que estão implicadas nele: Mallarmé/escrita/Tv. Poiesis que 

é projeto consciente de remissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e citação no qual não apenas outras vozes são atualizadas, mas postas como elemento 

fundante de sua própria semiose, sua significação não pode tomar forma sem remeter 

necessariamente a esses outros, entendidos não apenas enquanto vozes e textos, também, 

senão principalmente, como meios e circuitos da produção sígnica. Estes outros do signo, o 

que é importantíssimo neste primeiro momento. São tempos, lugares, línguas, gêneros opostos 

se dialogando e digladiando, mnemotecnologias, modos e suportes do dizer, lugares de 

enunciação. O Outro, em com-bate, é semiose que só pode ser pensada como processo de co-

presença complexa, intersemiose para além do interpessoal ou intertextual. Co-presença não 
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apenas das pessoas produzindo sentido, mas da mundanidade em sua inteireza de seres e 

coisas em ação, cujas “marcas” estão condensadas na prática histórica.  

Cristina Fonseca transpôs para o vídeo duas versões de Tvgrama I, a impressa de 

Despoesia e a sonora do Cd Poesia é risco. Neste momento, primeiro lance sobre a poética de 

Augusto de Campos, o clippoema de Cristina Fonseca, pela leitura instigante do original e em 

parte pela exploração de algumas de suas potencialidades, serve de guia-cotejo-potencial para 

abordar o dado “material”, a mnemotecné implicada, e ironizada, de Augusto de Campos. A 

escolha do dado “material” e do videoclip de Cristina Fonseca se deve a três fatores: 

1) a poesia concreta surge colocando no centro do debate de sua época a questão do 

suporte e dos lugares institucionais da poesia, e a problemática propriamente mnemotécnica 

nunca abandonará a poiesis de Campos. Embora nem a poética do autor nem o clippoema de 

Cristina Fonseca possam ser reduzidos a esta dimensão, ela surge aqui como ponto fulcral de 

“achamento” do objeto, a poiesis de Campos. A palavra adequada para a dimensão material 

deveria ser ecologia, se esta palavra não estivesse tão desgastada: relação entre um signo, uma 

sensação e um meio ambiente; migrante no vídeo, o original de Augusto de Campos mostra 

com mais clareza suas potencialidades, afinidades e diferenças da tradução de Cristina 

Fonseca. 2) Se é um truísmo da midiologia que cada nova meio reconfigura um anterior, a 

versão em vídeo de Cristina Fonseca permite uma discussão aprofundada sobre o nosso 

presente histórico, mais próximo do dispositivo-vídeo que da ferramenta-livro, motivo de sua 

escolha para cotejo com o original de Augusto de Campos; 3) por fim, o clippoema evoca a 

remissão em abismo de toda semiose, funciona como um terceiro tempo-espaço que vem da 

leitura que Augusto de Campos fez de Mallarmé e alcança a televisão publica e aberta30. Faz 

lançar luz, a partir da abordagem inicial do problema do suporte e da materialidade da 

                                                 
30 O clippoema foi produzido para o especial da Tvcultura de São Paulo Poetas de tempo e espaço, disponível 

para venda em www.tvcultura.com.br.  
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linguagem, sobre o percurso que vem do poeta francês e chega à imagem-vídeo, percurso 

análogo ao que será feito aqui.  

Sugere-se por princípio que a questão de uma ecopoiética é um projeto político de 

Noigandres: remeter a uma tradição de ininterrupta pesquisa cultural, semiótica e tecnológica 

da qual pode ser dito algo parecido ao que Julia Kristeva (1974:30) disse da semanálise que é, 

a cada, vez, uma reavaliação de seu objeto e/ou de seus modelos, uma crítica destes modelos 

e de si mesma (enquanto sistema de verdades constantes). Palavras como labor e afazer são 

importantes em sua poética, implicam a escavação para descobrir os possíveis e os 

ideologemas do signo, logo, não implica um gesto banal de quebra contínua sem nenhum 

propósito, como um sugeriu um crítico31. Não se trata de uma mudança em si mesma e de 

caráter linear; a problemática do homo poéticus também faz relampejar semioses soterradas e 

marginalizadas. Indica tanto a seta pro futuro, quanto uma imersão no presente e no passado. 

O clippoema, enquanto meio híbrido e antropófago de outros meios, possibilita essa 

co-presença crítica, se presta como poucos à presentificação, via sincronização, de fantasmas 

e de mortos-vivos, sejam eles sons, imagens, escritas. Por isso, embora comumente se diga o 

contrário, o vídeo é meio privilegiado para se fazer pesquisa semio-histórica. No Brasil, a 

consciência do caráter formante desses “outros” (mídia, signo, cultura) é urgente para 

pensarmos nos nossos hábitos. Por tudo isso, Tvgrama I (tombeau de Mallarmé), em suas 

duas ocorrências, torna-se emblemático, como se tentará mostrar.   

 

A virada contemporânea na abordagem do objeto 

 

                                                 
31 Do polêmico “Marco histórico” de Roberto Schwarz. In: Que horas são?. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987. 
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“Se não existe uma história da literatura que possa ser explicada exclusivamente por 

meio de uma lógica interna ou imanente, à margem das modificações históricas e sociais” 

(Santaella, 1996:225), do poema escrito de Mallarmé ao videopoema de Cristina Fonseca 

existe um percurso midiático que não pode ser pensado apenas pelas determinações internas 

da literatura. Embora não falte publicação que discuta a importância da metalinguagem na 

poesia moderna, ao falar sobre sua própria construção, o poema moderno, em sua consciência 

mais radical, refletiu a respeito de uma midiologia do ato poético, lançando as bases para a 

ruptura da poiesis com a poesia e com a literatura fundamentada e tornada bandeira política na 

segunda metade do século XX por Noigandres.  

Para o que aqui se propõe, Mallarmé será este poeta moderno que concentrou em sua 

escritura a semiose objetiva de seu tempo. Expôs em seus textos, tanto poéticos quanto 

críticos, o processo mesmo de construção do poema escrito, permitiu ao poeta tornar público 

toda sua luta tensa, às vezes baixa e decadente, para construir seu poema – o “poema” – ciente 

dos condicionantes sociais de seu ato.  

Mallarmé é o Copérnico da poesia da literatura. Diferirá seu papel na literatura do de 

um João Cabral de Melo Neto. Este leva às últimas conseqüências o papel da poesia dentro da 

instituição literária, Mallarmé, sem problemas com a literatura, talvez como uma 

conseqüência imediata de seu compromisso com esta, cria poemas escritos que, de tão 

literários, alcançam, no Lance de dados, principalmente, dimensões midiais premonitórias do 

vídeo. Mas se o profeta da literatura a estende a seus aspectos plástico-musicais, a leitura que 

Noigandres fará do poeta francês será antes midiológica, que literária ou artística. O poeta, 

contra todos os implícitos da noção de Obra, não escondeu o trabalho do poema se fazendo, 

tanto na remissão a outro(s) poeta(s) quanto no apontar para os aparatos midiais: 

Mallarmé/Tv, a poiesis de Campos a adensará. Não se contentou, o francês, em legar para a 
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posteridade o texto pronto, como um objeto reificado gerador de si mesmo, uma entidade 

divina. Mostra-se o trabalho humano investido no objeto.  

Sem uma midiologia da escrita fonética não se perceberá o cruzamento em Tvgrama I 

(tombeau de mallarmé) de diferentes práticas sociais, e de semiose humana como um todo, 

instauradas pelas mudanças na ordem da técnica, ou para usar o termo que tem sido mais 

próprio ao que se propõe aqui, mudanças na ecopoética, na atividade do poieta e de suas 

audiências.  

A escrita fonética no vídeo está condicionada/potencializada/expandida pelo alto grau 

de hibridização semiótica que o vídeo permite: vozes, sons, caracteres, figuras, cores, 

sobreposição e permuta de signo sobre signo, movimento. Contudo, a tecnologia do vídeo 

exige para sua manipulação uma “especialidade” diversa e mais complexa. Para produzir 

poiesis nele, o usuário não pode esquecer o “materialismo da máquina”: máquinas, de 

gravação, de edição, de transporte, de exposição, de troca. O poieta sabe da necessidade de 

um trabalho não individual para “inscrever” o signo; e possui a consciência de que uma 

abordagem semiótica não pode abranger em um lance totalizador todas as ocorrências de um 

signo esquecendo as diferenças de coleta, arquivamento, circulação, recepção. Os objetos-

signo de Augusto de Campos e de Cristina Fonseca, para além de poderem ser abordados em 

outras perspectivas, serão aqui tratados mormente em sua dimensão “laborativa”. Utiliza-se 

parcialmente o conceito de produção dos construtivistas e produtivistas russos das duas 

primeiras décadas do século: abolir a autonomia da produção artística(que possui contudo 

seus critérios internos de avaliação) e do artista e mergulhá-los, no espaço social (Albera, 

2002, p. 172). Os produtivistas e construtivistas propunham a produção semiótica em três 

dimensões: do material, da organização (construção) e do procedimento. É dando ênfase ao 

primeiro momento, a materialização produtiva, que Tvgrama I será discutido aqui, em sua 

ecopoiética primeira. 
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O diálogo de Tvgrama I com o poema de Mallarmé, e indiretamente com a poesia de 

Edgar Poe, como se verá, parece indicar ou querer instituir uma tradição de pesquisa anterior 

ao sentido ou ao produto acabado. Sem descurar da significância, o poieta se propõe começar 

seu trabalho refletindo sobre os condicionantes do veículo, da ferramenta semiótica que usa. 

A dimensão técnica, alçada a componente definidor, faz nascer uma atitude outra, pois a 

consciência do caráter formativo do meio mostra o signo enquanto processo se fazendo, 

enquanto vir-a-ser; diria Barthes em outro contexto, o signo passa a ser “o depósito de uma 

duração” (2000:12), duração que nada mais é que o trabalho humano investido nele, como já 

se disse. O processo semiótico está habitado de uma “outridade” que não consegue conter e 

sua geração de sentido passa pela indicação, ou melhor, pela eleição de presenças, o que 

implica uma série profunda de afinidades, desvios, des-leituras e ações semio-políticas.  

O componente tecnosemiótico surge da necessidade que passa a ter o poeta, 

principalmente a partir da 2ª metade do século XIX, de profissionalizar seu métier ao lidar 

cotidianamente com formas midiáticas cada vez mais complexas, surgidas da industrialização, 

do acirramento da luta de classes e do crescimento demográfico urbano vertiginoso na 

Europa. A partir deste momento, jamais o poema deixará de pensar sobre sua dimensão mais 

vulgar, menos poética, e o gesto do poeta se volta para uma contínua politização de seu ato. 

Poesia e crítica do poema formam um tecido em que a prática presente do poeta e a tradição a 

que ele continuamente remete formam um mosaico de tempos poéticos em tensão. É nesta 

época que o poeta começa a perceber politicamente a complexa teia de que é composto o 

objeto que produz em seus espaços de recepção e circulação, e em sua cabal diferença do 

literário, e está prestes a voltar à poiesis. No percurso do século XIX ao século XX na Europa 

e em grande parte dos países invadidos pelos europeus, pela entidade a um só tempo abstrata e 

concreta da moeda e da mercadoria, o poeta aguça seu sentido para além do puramente 

estético tomando consciência clara da institucionalização de seu ato enquanto prática social e 
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da dimensão cada vez mais palpável dos produtos culturais. O poema passa a só poder dizer 

algo do mundo inscrevendo o funcionamento do lugar que o torna possível (Maingueneau, 

2001:30). 

Ao crítico de hoje, para poder abordar minimamente o objeto que o instiga ao ato 

crítico, convém tirar dele, que remete continuamente a Mallarmé como emblema da poesia, e 

da literatura, por excelência, a relação diacrônica do escritor com os seus pares sociais e suas 

técnicas de transmissão simbólico-cultural. Para tanto é necessário alargar o conceito de 

suporte, buscar sua “intencionalidade política”, pois há uma “diacronia preenchida” e relações 

de trabalho complexas no objeto que, embora não sejam visíveis, nem por isso deixam de 

estar expostas na ordem sincrônica. A história da arte, da literatura e da poesia, muito filiadas 

ao fantasma platônico da autonomia da “Obra” (e da inutilidade útil do signo estético), 

abstraíram a historicidade da semiose poética ao não problematizarem a relação que os 

produtos culturais estabelecem entre o seu condicionante material e técnico, seu espaço social 

e sua condição recepcional (Jameson, Op. Cit., p.91). A materialidade visível do objeto 

cultural contemporâneo, do objeto-signo que instiga o crítico ao ato de problematizá-lo, em 

sua remissão a este fantasma constitutivo de si mesmo, Mallarmé, permite tirar o véu da Obra 

e mostrar que a materialidade dos produtos culturais e seus espaços de ritualização 

institucional podem ser abordados hoje como nunca o foram antes. Material não é apenas a 

cultura contemporânea, mas toda cultura humana passa a ser feita de vestígios, rastros e 

modelos em todo caso “discutíveis”.  

A consciência da dimensão material do objeto que o poeta produz ganha densidade 

problematizadora no pensamento marxista não literário, que sempre pensou a textualidade 

para além do objeto pronto e autotélico. No entanto, se o pensamento marxista em muito 

interessa por sua radicalidade, não se pode sustentar a hierarquia do modelo infraestrutural no 

marxismo. A cultura não pode mais ser este posterior, este adendo, do econômico. Hoje, para 
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quem bebe na tradição do pensamento vivo de Marx, a cultura é o que há de mais palpável, 

não menos determinante que a economia, formando antes com esta e com toda a “infra-

estrutura” a complexa teia social. 

Tvgramas 

O objeto-signo de Augusto de Campos, publicado em Despoesia (1994, p. 109), possui 

5 versos, alternados por 4 linhas compostas pela letra T, totalizando 9 retas (não versos) 

horizontais. A simetria das letras umas abaixo das outras formam 13 linhas verticais bem 

definidas, não sendo, portanto, difícil observar diversas cruzes maiores formadas pelo/no 

cruzamento das retas. A imagem geral é de um retângulo centralizado na página. Por deixar 

entrever cada um de seus componentes com uma certa autonomia, em função do significativo 

espaço branco entre eles, a imagem parece um diagrama, reforçado pela simplicidade e total 

falta de adorno dos tipos. Ao todo, possui 16 palavras, incluindo artigos e conjunções. Tudo, 

como não é raro na poiesis de Campos, é reduzido à medula.  

A pequena quantidade de versos e de palavras reforça o efeito visual das letras T e do 

fundo branco. Sem serifa e destituída de qualquer detalhe, esta letra configura-se como uma 

imagem reiterante por toda a superfície maior formada pelas demais letras. Tendo uma barra 

vertical em desproporção à horizontal, ela lembra uma forma humana, levemente maior na 

lateral direita, indicando a direção da leitura. Assimétrica, ela reforça tanto o movimento 

vertical para baixo quanto horizontal para a direita. Fechada, onde o fundo branco não 

consegue criar nenhum “furo” ou volume novo, favorece ao mesmo tempo um encerramento 

estático na superfície e o movimento de queda, reforçado por letras que assumem efeitos 

análogos como l, h, n e m. Muito espessa, predominando por toda a superfície escura, 

comanda o movimento interno dos demais componentes, culminando com o instigante efeito 

visual do TV final. Imagem da fixidez e da morte, e do adensamento na matéria a ser 
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perfurada: V. A última linha prepara o efeito ativo do V final por ser quase toda formada por 

letras cujo espaço interno possui peso e volume interno – p, a, a, a, b, a, e – e se coadunam 

dialeticamente com a superfície espessa e fechada do T e o ângulo agudo para baixo da última 

letra da direita. 

 Os efeitos plástico-visuais do clippoema de Cristina Fonseca fazem perceber com 

ainda maior nitidez algumas das características do original de Augusto de Campos. O 

clippoema possui cores, mormente azul, imagens fotográficas em tons de terra sobrepostas, 

cinetismo plástico, sonorização e uma abertura circular (efeito-túnel) que inexistem na versão 

impressa de Augusto de Campos. O clippoema se abre com uma tomada à meia distância do 

subúrbio de uma grande cidade. A tela é dividida ao meio por casas e prédios de pequena 

altura, de onde antenas de televisão – das velhas antenas em forma de T – ocupam já a parte 

inferior de um céu límpido e azul. As antenas ficam a meio caminho entre as alvenarias 

caóticas de baixo, “enterradas”, e a conquista do espaço superior: antena-cruz e antena-

passáro.  

A imagem filmada – “fotoquímica” – surge em paralelo a uma voz que pronuncia, 

com intervalos mínimos, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T. O efeito da imagem analógica e do som 

não pode ser produzido pela textualidade impressa o que o faz perder muito em “pregnância” 

e ser desde já uma das vantagens do videoclip. A natureza caótica e pesada da alvenaria se 

coaduna com o som explosivo e monótono da oclusiva; ambos reforçam a entrada matérica e 

indicial do clippoema. Este é por demais explícito em relação às sutilizas potenciais do 

original de Augusto de Campos. Todos os efeitos do índice na fotografia e na voz 

(continguidade física, singularidade, relação diádica referente-suporte do signo, “realismo 

semiótico”, “poder de atestação”, densidade sêmica etc.), dão à abertura do clippoema um 

efeito diverso, senão oposto, ao do objeto-signo de Augusto de Campos que, por razões 
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também midiais, tenderá ao minimalismo plástico e a um efeito mais complexo, de natureza 

paratática, dos signos.  

No clippoema, após 08 segundos de uma voz que produz um ruído monótono que 

parece sons de máquina combinado a imagens fotográficas da cidade, os versos são 

declamados  num tom formal que, ao contrário do T reiterante, faz um uso bastante acentuado 

de silêncios e intervalos entre as palavras. Em paralelo a tudo isso, o processo de 

sincronização e sobreposição se acentua quando a voz que declama faz aparecer na tela os 

caracteres declamados, da esquerda para a direita, de cima para baixo, “escrevendo-se”, em 

escrita tradicional, à medida que é declamado até o fim do último verso: Ah Mallarmé/ a 

carne é triste/ e ninguém te lê/ tudo existe/ pra acabar em tv. Voz maquínica, imagens 

fotográficas superpostas, declamação, caracteres escritos na tela. O clippoema no geral dura 

em torno de 48 segundos, culminando com a granulação total de um chiado cinza.  

Muito se perde, muito se ganha na tradução. A “sobreposição” de linguagens no 

clippoema cria uma instigante relação entre escrita fonética e imagem-vídeo. Uma relação que 

expõe, de uma maneira quase didática, todos os pressupostos do dispositivo audiovisual. Da 

foto pro chiado cinza se mostra uma “operação semiótica” que explora os potenciais do meio: 

recorte fechado e reduzida profundidade de campo, heterogeneidade formal, simultaneidade 

tempo-espacial, fluxo contínuo, recursos de outras mídias como fotos e letras etc.. Na tríade 

poundeana, tão cara a Augusto de Campos, o clippoema se enquadraria na classe dos mestres, 

pois antes aprimora que controverte ou recusa a estabilidade do modelo-dispositivo em uso. 

Embora no original haja uma dupla radicalização, do meio e de Mallarmé, como se verá mais 

adiante, o efeito-tv do clippoema é uma pertinente leitura feita por Cristina Fonseca do objeto-

signo de Augusto de Campos, ou seja, é já uma interpretação, mas inscrita no original. Não há 

como conter a sensação de que o clippoema de Cristina Fonseca seja uma conseqüência, um 

segundo tempo, não obstante isto embotar sua autonomia.  
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Contudo, dizer que um tal movimento está inscrito no original não é pressupor que 

esta seria a finalidade deste. Aqui se quer crer que o objeto-signo de Augusto de Campos 

coloca questões específicas de uma textualidade impressa com os olhos voltados para o vídeo, 

processo que o clippoema não poderá pressupor, por já estar em outro suporte e em outros 

padrões de produção e recepção. Não se trata de mérito ou de valor, mas de diferenças que 

não podem ser postas de lado. 

Augusto de Campos evoca um Mallarmé da problematização da escrita fonética, 

pesquisador do signo simbólico e do artefato Livro. A alta simetria estabelecida pelo V final o 

faz funcionar como letra, ferramenta e direção. A questão tanto ultrapassa a poesia escrita, 

representada por Mallarmé, que esta letra nada sutil assume uma transitividade sígnica que a 

faz passar pela função-símbolo (letra V), pela função-ícone (ícone de direção: - desça) e pela 

função-índice (ferramenta: - cave). Cavada e “infiltrada”, a poiesis na escrita fonética, antes 

de sair, quebra a fossilização e o sedentarismo do meio. Enquanto imagem-total, os limitados 

recursos visuais do original fazem a escrita fonética assumir uma função de contra-ataque, 

que sai do simbólico, cada letra em particular, passa pelo icônico, a imagem-cemitério que é o 

efeito visual em sua totalidade, e atinge o indicial, a última letra. O signo é a escrita fonética, 

que Mallarmé tanto amou e contra quem tanto lutou; é a escrita pictográfica; e o ideograma 

chinês: o V é o radical de homem invertido, caído (morto) ou com a cabeça na terra, na escrita 

chinesa.  

A expressividade das letras, quase todas mínimas, constituídas de um único traçado, 

formando um contraponto com as poucas letras que possuem espaço interno fechado e 

brilhante no primeiro e no último versos, se perde no videoclip. Não apenas pelo tamanho do 

caractere, também pela rapidez e pela própria sobreposição de linguagens (verbais, visuais e 

sonoras), pela “hiperinformação” que o clippoema contém. O ritmo demasiadamente lento na 

versão sonora e ainda mais na leitura do texto impresso, dado o grau de dificuldade de 
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encontrar as letras a serem lidas, se torna bastante rápido no espaço-vídeo, criando antes um 

efeito metafórico da escrita fonética como um todo que uma dimensão plástica dos caracteres 

por si mesmos, forte no objeto-signo de Augusto de Campos.  

No clippoema, a sincronização, que vai do “gesto de emissão” proto e pós-humano da 

voz à granulação como efeito-escrita, cria uma relação genuína, quase um teorema, do vídeo e 

da televisão. Em termos de Peirce, embora geralmente usado como dispositivo de forte pendor 

analógico e matérico, o vídeo aparece como um “terceiro”, um dispositivo mnemotécnico 

pós-escritural, conseqüência imediata da “galáxia de Gutemberg”. Em sentido oposto, o 

objeto-signo de Augusto de Campos remete o elemento simbolóide da escrita à sua filiação 

analógica a um segundo e a um primeiro. No entanto, ambos se encontram, para além de suas 

singularidades e diferenças, naquilo que aqui se quer chamar de efeito-Mallarmé: a pesquisa 

dos condicionantes, dos dispositivos.  

O efeito-Mallarmé é aquilo que um marxista chamaria de efeito-produção. Por que 

Mallarmé? Porque o “poeta do símbolo” foi tão longe na busca de uma midiologia da escrita 

fonética que achou como nenhum outro a dimensão de coisa inerente ao poema escrito, o que 

o levou a uma pesquisa constante deste que culminou com um Lance de dados, que é uma 

antecipação das videolinguagens de hoje. O “poema pré-informático”, como tem sido dito 

correntemente, é conseqüência direta do grau de problematização a que o poeta francês levou 

a poesia escrita. O efeito-Mallarmé é a leitura radical que Augusto de Campos fez dele, que 

resulta numa pesquisa não mais da linguagem, como proclamou a grande poesia moderna, 

mas de algo muito mais amplo e que implica os processos semióticos em sua complexidade: a 

circulação, a recepção e, o que neste momento interessa mais, a produção, a dimensão 

laborativa. O homo faber, o artesão que já não produz artesanatos, coloca-a com clareza em 

Tvgrama I (tombeau de Mallarmé).  



 95

O clippoema de Cristina Fonseca reitera a produtibilidade sígnica do original por 

acentuar, através da granulação final, o efeito-tv e principalmente por colocar 

“paulatinamente” as potencialidades semióticas do meio-vídeo: linguagens de contato, de 

semelhança e convenção. Em um caso (o clippoema), chama-se atenção para o dispositivo-

meio de produção vídeo, no segundo, para o dispositivo-meio de produção livro. Podem ser 

inferidos pares de opostos entre eles, mas ambos confluem para o ponto da “pesquisa 

produtiva”. Num caso, a escrita fonética serve de apoio crítico para pensar o dispositivo de 

origem, o vídeo no clippoema; num outro (o original de Augusto de Campos), a imagem (ou a 

ausência dela na escrita fonética) é que serve de contraponto crítico. Se em Augusto de 

Campos o signo final é a tumba onde jaz Mallarmé, no de Cristina Fonseca é o efeito 

granulação, perda de imagem, que sobressai.  

A poesia concreta foi um momento privilegiado de pesquisa que naquele momento, 

1953, partia da escrita fonética e de seus usos literários. A polêmica que se levantou e ainda se 

levanta contra ela se deve também ao fato de a questão levantada pelos concretistas não se 

pautar numa questão propriamente literária. Os críticos da literatura esbravejaram por que ela 

trazia o nome de poesia e todo um arcabouço crítico-conceitual sobre ela que tinha que dizer 

respeito aos literatos pois os atingia na base, o livro-de-poemas. Porém, ela lançava mão de 

uma outra história da escrita fonética. Embora a assumindo como sua, Noigandres a 

questionava e trazia um aparato teórico sobre a escrita chinesa, completamente novo para os 

padrões intelectuais brasileiros. Uma tal preocupação surgiu em conjunto com novos gêneros 

discursivos e dispositivos técnicos, como a televisão, o cartaz, a história em quadrinho, a 

propaganda, que podiam conter escritas não unicamente ”alfabéticas”. E a poesia visava 

voltar a ser poiesis, o lugar onde se travava o debate de seu tempo. Faltava à literatura, por 

motivos óbvios, uma problematização de seu meio de produção, o que implica o suporte por 

si mesmo, e também, de maneira indireta, as vias de transporte sígnico e as formas de uso. Os 
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críticos literários só pensam em termos estritamente literários, daí as polêmicas terem sido 

quase sempre improdutivas.  

Passados alguns anos, é possível ver melhor o que implicava a ruptura concretista e de 

onde provinha. E o lugar de nascimento da poesia concreta seria a poesia tão pouco poética de 

Stephane Mallarmé. A referência ao poeta simbolista francês em Tvgrama I é uma referência 

a processos de produção semiótica que articula o poeta da escrita fonética, que pensou num 

poema pós-escritural, a um dos meios semióticos dominantes, senão o mais determinante, 

hoje: o vídeo televisivo.  

Para se entender melhor essa remissão em abismo que são os objetos-signo de 

Augusto de Campos e de Cristina Fonseca, convém se demorar um pouco no poeta de Um 

lance de Dados e especialmente um poema do poeta francês dedicado a um outro poeta, cujo 

título explicitamente Augusto de Campos alude, Le tombeau d’Edgar Poe32, e que ajudará a 

perceber a leitura de Mallarmé implícita em Tvgrama I, nas duas versões em cotejo, e, por 

extensão, na poética de Augusto de Campos. Ademais, ajuda a compreender as diferenças 

entre a ecopoética dos séculos XIX, XX e XXI.  

No famoso verso Donner un sens plus pur aux mots de la tribu, como entender esse 

“sentido mais puro”? Purificado do quê? Que relação pode haver entre a purificação e a 

morte, a tumba de Edgar Poe? Trata-se de uma clara apropriação mallarmaica do poeta 

americano. O “sentido mais puro” remete tanto ao misticismo implícito no simbolismo 

francês, quanto à busca de uma poiesis que não se filie à verborragia romântica ainda vigente 

                                                 
32 Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change,/Le Poète suscite avec un glaive nu/ Son siècle épouvanté de 
n’avoir pás connu/ Que la mort triomphait dans cette voix étrange!/ // Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant 
jadis l’ange/ Donner un sens plus pur aux mots de la tribu/ Proclamèrent très Aut. Le sortilège bu/ Dans le flot 
sans honneur de quelque noir mélange,// Du sol et de la nue hostiles, ô grief!/ Si notre idée avec ne sculpte un 
bas-relief/ Dont la tombe de Poe éblouissante s’orne,// Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur,/ Que ce 
granit du moins montre à jamais sa borne/ Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur. Na Tradução de 
Augusto de Campos: Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,/ O poeta suscita com o gládio erguido/ Seu 
século espantado por não ter sabido/ Que nessa estranha voz a morte se insurgia!// Vil sobressalto de hidra ante 
o anjo que urgia/ Um sentido mais puro às palavras da tribo,/ Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-/ Ido à 
onda sem honra de uma negra orgia.// Do Solo e céu hostis, ó dor! Se o descrevo -/ A idéia sob – não esculpir 
baixo-relevo/ Que ao túmulo de Poe luminescente indique,// Calmo bloco caído de um desastre obscuro,/ Que 
este granito ao menos seja eterno dique/ Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro. 
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na Paris finissecular e ainda mais à pesquisa dos possíveis da ferramenta mnemotécnica, 

como sugerirá o poeta no prefácio do Lance de Dados (2002, p. 151). A relação entre 

pesquisa, morte e túmulo se deve à analogia entre pesquisa e ruptura dos usos habituais, que 

Mallarmé colocará em prática tanto nos seus poemas herméticos, “não-significantes” e 

ilegíveis, quanto na significação prismática do espaço branco da página no poema de 1897. A 

morte, outro nome para a ruptura e a profanação do uso corriqueiro de um meio, de um 

modelo ou de um gênero, é a conseqüência imediata para um outro estágio que representa um 

verdadeiro nascimento, da semiose do vídeo. 

Na leitura que o poema de Mallarmé faz de Edgar Poe, convém lembrar, porém, que a 

morte no poeta norte-americano tem clara ressonância clássica e excessivamente romântica no 

tom. “A melancolia é o mais legítimo de todos os tons poéticos”, dirá Poe n”A filosofia da 

composição” (s/d, p. 410). O que interessa a Mallarmé, e posteriormente a Noigandres, é uma 

matemática da forma.  

A matemática de Poe reflete sobre um problema, além de semiótico-pragmático, 

midiológico: a brevidade do poema para alcançar seu efeito. Com exagero, a poética de Poe é 

antes uma engenharia. O poeta americano em certo sentido antecipa uma poesia da concisão 

em muito próxima do jornal e da “música pura”, na estética mallarmeana, do minimalismo 

concreto inerente à poiesis de Campos e de algumas experiências em vídeo como o clippoema 

de Cristina Fonseca. 

No entanto, a poética de Poe não se destina ainda às semioses contemporâneas, pois 

não teve a percepção profética nem o grau de problematização a que chegou a pesquisa 

mallarmeana, Logo, não a ele remeteria diretamente a poesia concreta, pois, nele tudo ainda 

retorna para a velha mímesis, agora invertida, instituída pela negação; sua matemática do 

significante ainda é em muito devedora de uma supremacia do significado: o médium ainda 

não é a mensagem, para usar parcialmente a expressão de Mcluhan, é veículo do Belo, 
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problematizado, porém ainda dominante. Tem-se uma engenharia do sublime. O herói de Poe 

tende a ser o detetive, ou seja, sua obra ainda mantém a velha ordem que de uma forma ou de 

outra deve ser restituída, sua problematização não alcança a ruptura que a poiesis 

contemporânea de Campos, fruto da pesquisa de um certo Mallarmé, vai realizar.  

Tanto em Augusto de Campos quanto na versão de Cristina Fonseca se assume a 

“purificação” como uma forma de remissão ao dispositivo, pureza que, como na arte abstrata, 

é concreção dos condicionantes sócio-semióticos do signo: o livro, o vídeo. Poe surge como 

referência indireta, como ponto-matriz para o poema de Mallarmé postular algo que aponta 

para uma poética do século XX e para seus novos meios, cujas possibilidades inclusivas, 

“antropofágicas”, o vídeo potencializa como nenhum outro.  

Em Tvgrama I, Mallarmé deixa de ser uma referência indireta, como foi Poe para o 

poeta francês, para se transformar numa presença ativa, que terá como fruto um diálogo 

crítico nas poéticas contemporâneas entre a poiesis, poesia, literatura, arte e outros meios e 

modos da produção semiótica tornados bandeira política pelo concretismo. A purificação deve 

receber uma resposta dupla: 1) com o intuito de poder abrir os olhos para o material e usar 

mais eficazmente suas potencialidades; e 2) com o intuito de poder abrir o material para um 

cotejo com outras semioses próprias do tempo de Mallarmé – jornal, fotografia, cinema – e 

principalmente de nosso tempo.    

Não se pode, portanto, atribuir a Poe a purificação das palavras da tribo; a 

purificação... é o projeto da poesia do próprio Mallarmé, que dirá em entrevista de 1891: A 

atitude do poeta numa época como esta aqui, em que ele está em greve perante a sociedade, é 

de pôr de lado todos os meios viciados que podem se oferecer a ele (2003, p. 98). 

 Para usar a terminologia de Luiz Costa Lima (1980), Poe ainda está na mímesis da 

representação. Mallarmé e sua estética pura objetivam uma autonomia forte do significante, 

que em breve, no projeto inacabado do Livre, se transformará em uma reflexão sobre as 
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possibilidades expressivas do veículo. Lutando contra toda carga simbólica virada mercadoria 

e contra os condicionamentos do campo literário altamente subjetivista da poesia advinda do 

romantismo, o poeta francês profetiza uma prática intersemiótica moderna e contemporânea, 

daí a referência imediata de Tvgrama I a ele.  

Os três retomam a temática da poesia e da morte, sendo a tumba ao mesmo tempo a 

morte da prática poética herdada, que passa a ser uma contínua pesquisa da linguagem, e a 

desconstrução do próprio alfabeto greco-romano enquanto sistema semiótico dominante para 

a poiesis. A escritura se torna escritura de sangue e de silêncio, como em o Retrato oval de 

Poe. O ato poiético consiste em inscrever seu próprio corpo na superfície que contém o signo; 

este é um ato de criação e de morte: nasce enquanto o poeta tomba. Ou melhor, é a tumba do 

poeta: poiesis. Trata-se é claro de três tumbas diferentes, quatro se colocarmos a morte em 

Poe. Mas é só com Mallarmé que a tumba enquanto espaço de metaforização insere a 

problemática na ordem do significante e do meio. 

Mallarmé percebeu que o objeto-livro na poesia transcende suas limitações espaciais e 

inicia um percurso para além de seu criador, cria autonomia, ganha estatuto de obra; mas 

retrai justamente por isso, separa-se da música e das artes cênicas e plásticas, além de 

encontrar seu leitor cada dia mais silencioso e estático. O poema ganha em circulação ao 

perder em calor. E é esta pregnância do meio tornada componente não apenas simbólico e 

metafórico que tanto Augusto de Campos quanto Cristina Fonseca põem de novo em cena. 

Em nenhum dos dois casos, depois de aprendida a lição de Mallarmé, é possível significar 

sem remeter ao lugar e ao processo de significação. 

O poeta (poeta?) não está mais só, agora a poiesis se propõe uma maneira ativa de 

trabalho social em sociedades crescentemente maquínicas. Ciente da dominante escrito-

impressa do poema literário, objeto para caber no “livro-de-poemas”, propõe-se uma certa 

poética, que é também uma outra episteme, iniciada pelo novo uso da ferramenta de 
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Gutemberg feito por Mallarmé a partir de sua leitura de Edgar Poe. A poesia (desde já e de 

novo poiesis) problematiza seu relacionamento com a semiose dominante, funcionando assim 

Mallarmé tanto como a metonímia dos poetas da literatura quanto como o proto-poieta do 

vídeo.  

Mallarmé inicia a poesia (poesia?) que se quer além da própria escrita, daí sua 

presença basilar em Tvgrama I. Funciona como uma espécie de retorno não ingênuo a uma 

intersemiótica, para tanto adentrando de maneira radical na reflexão sobre o funcionamento 

da linguagem escrito-impressa. Poe e Mallarmé são contemporâneos da fotografia e do 

cinema, e, cada um a sua maneira, começam a pensar numa poética maquínica. A autonomia 

sempre almejada do significante, a purificação da excrescência caduca no poema, aproxima a 

reflexão de ambos de uma filosofia da técnica. Poe, segundo Décio Pignatari, é o primeiro 

homo semioticus e o descobridor da natureza de código da linguagem escrita (1987: 101). Em 

Mallarmé, a máquina poética precisa negar a imagem do mundo, precisa abolir a paisagem 

(Octávio Paz), para assim refletir sobre o funcionamento do suporte, que se interpõe entre o 

poeta (poeta?) e o mundo.  

Por volta de 1890, a segunda revolução industrial européia já estava em curso 

avançado nas grandes cidades, quebrando a uniformidade e a monotonia da velha técnica e da 

velha política advindas de estágios anteriores do capitalismo. A poiesis não poderia ficar 

imune a esta nova ambiência, matriz de uma outra lógica histórica, que Mallarmé soube 

vislumbrar com os olhos de um profeta. Referindo-se a Um lance de dados, Octávio Paz 

afirma que 

 

A escritura poética alcança neste texto sua máxima condensação e sua extrema dispersão. 
Ao mesmo tempo é o apogeu da página como espaço literário e o começo de outro 
espaço. O poema cessa de ser uma sucessão linear e escapa assim da tirania tipográfica 
que nos impõe uma visão longitudinal do mundo, como se as imagens e as coisas se 
apresentassem umas atrás das outras e não, como realmente ocorre, em momentos 
simultâneos e em diferentes zonas de um mesmo espaço ou em diferentes espaços (Op. 
Cit., p. 108).   
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Le tombeau d’Edgar Poe, lido por Tvgrama I, é o espaço de uma profecia e de um 

assassinato, templo de iniciação e autofagia. Profecia porque termos como glaive, esculpte, 

granit, mostram a dimensão ecopoiética que a poiesis de Campos vai assumir e aprofundar. A 

profecia mallarmeana implica a preservação de uma faculdade que precisava não apenas 

depor a “blasfêmia” do significado, como a crítica vem enfatizar, mas principalmente depor 

um significado que passa ao largo do significante e da significação. A estética pura 

mallarmeana surge como uma ética da escrita enquanto processo.   

Contudo, a tumba erguida por Mallarmé a Poe é diferente da que Tvgrama I ergue a 

Mallarmé. É a momento em que as tumbas se separam e deixam entrever suas ervas de outros 

tempos e lugares. A defesa de Mallarmé é a defesa do poeta-artesão, defesa feita por pedra e 

dique, mas que mantém um quê de abstração e de forte misticismo cristão; em Campos, 

Mallarmé e Poe são postos numa dimensão histórica diferencial iniludível, a televisão: T, T, T, 

T, T, T, T. A tv aparece como signo de morte da poesia, de um certo conceito, dominante, de 

poesia, que Mallarmé, ambiguamente, ajudou a fundamentar e a quebrar. A nova tumba, que 

descende em quase todos os aspectos da anterior, tem com ela a diferença de não “proteger” a 

poesia, e sim de querer problematizá-la para fora de si mesma (da escrita silogística 

ocidental). O cantor já não tem mais a necessidade de conter, delimitação necessária para 

alcançar a potência da matéria poética em Mallarmé; visa agora apontar para sua mais nova 

diáspora que a faz voltar a ser “a cápsula condensada das matrizes sonora, visual e verbal” 

(Santaella, 2001, p. 384). 

Na época da tumba-Poe, Mallarmé ainda estava muito ligado ao território, mas é daí 

mesmo, e da tradução da poesia do poeta norte-americano, que ele vai rachar o próprio 

monumento que ergueu ao poeta morto. A morte, que em Poe é espaço de beleza significante 

e em Mallarmé é o grito de purificação contra o significado-mercadoria, em Augusto de 
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Campos passa a ser a continuidade, em certo sentido um verdadeiro início, da ruptura da 

poiesis para fora da poesia e da literatura sem abdicar, porém, da pesquisa em torno destas e 

da sua longa duração, pesquisa que constitui a atividade do homo poéticus. 

Mallarmé está em outra paratopia (Maingueneau, Op. Cit, p. 36). A última fase de sua 

poesia culmina numa prática de horizontalização dos caracteres na página, indício de um 

rompimento da bidimensionalidade da página papel.33 A tão propalada morte da literatura (e 

de sua enteada, a poesia) desde as vanguardas modernistas é o problema de um certo uso da 

escrita fonética que começa a deixar de ser dominante, crise aberta pela tradição de ruptura de 

Poe e Mallarmé durante o curto século XIX. É o ciclo histórico da dominante fonética que 

começa a dar sinais de ápice e degenerescência.34 Mallarmé concebeu uma relação qualitativa 

de significação quando se muda o tamanho de uma letra, de uma palavra, do espaço branco da 

página. Mais do que um problema de “poeta em crise”, o que existe é uma consciência de que 

algo estava mudando. Surge uma pragmática poiética que por razões de ordem também 

técnica só poderá exercer sua radicalidade no imaginário eletrônico da segunda metade do 

século XX, onde ocupa lugar privilegiado a reflexão crítica e a práxis poiética de Noigandres, 

cujos frutos além da poiesis dos componentes do grupo e de sua reflexão crítica sobre a poesia 

e a literatura, brotam também no videoclip de Cristina Fonseca.  

Não que tenha havido uma prática cultural destituída de ferramentas e de utensílios, 

nem a das plantas, porém, Mallarmé percebeu as transformações profundas do industrialismo 

europeu e suas conseqüências para o papel do escritor e da literatura a partir daquele momento 

tão pouco “poético”, algo que a poesia escrita nunca tinha feito.  

                                                 
33 Os artistas plásticos não irão esquecer o que Cézanne fazia na mesma época com a pintura, raiz do multi-

perspectivismo dos cubistas e do “picturalismo puro” dos abstracionistas. A poética de Mallarmé se aproxima 

visivelmente destas duas tendências, em sua poesia próxima do silêncio e da crítica aos suportes artísticos 

convencionais.  
34 A experiência radical de um James Joyce em Ulisses e Finnegans Wake é um sinal de maturação da semiose  
escrito/impressa. Atesta, pelo seu grau de ruptura estilístico/semântico, um público, por menor que seja, do qual 
faz parte o próprio autor, altamente aparelhado para aquela estética megalômana e fragmentária. 
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Mallarmé, como já foi apontado pelos concretistas, é um dos fundadores da poesia 

visual contemporânea e a confluência dialética das ricas tendências discursivas que tomarão 

forma na segunda metade do século XX e que estão na base da poiesis, mais ampla e mais 

complexa, de Campos.  

 

Mallarmé: tv-livro, livro-tv 

 

Situado Mallarmé na história da poiesis da pesquisa, agora se pode falar de dois 

Mallarmés, quando confrontados os dois objetos-signo, de Campos e de Cristina Fonseca.  

No clippoema de Cristina Fonseca, os 48 segundos são uma particular leitura, tanto do 

original de Augusto de Campos, quanto da tradição mallarmeana, e seria no mínimo perigoso 

supor que são um mesmo “poema” em duas versões, não obstante a “coincidência” de título e 

da transposição dos versos para a tela. Como já foi dito, no clippoema, a tumba perde bastante 

sua expressividade e seu vetor temático, porque, transposta tal qual do objeto de Augusto de 

Campos para a tela, não se presta muito bem à leitura dinâmica do vídeo. Há outras coisas a 

ver no vídeo, logo, a leitura de palavras se perde se não tiver a objetividade requerida, tanto 

pela dimensão da tela quanto por uma série de limitações, inclusive técnicas, da imagem 

televisiva, como hábitos de recepção pouco afeitos à escrita e baixa definição do sinal.  Mais 

do que a tumba, no vídeo de Cristina Fonseca há um ataque da escrita fonética sobre as 

imagens fotográficas; o simbólico se sobrepõe ao analógico. A realidade por demais angulosa, 

retilínea e terrosa dos tetos das casas, aliada a ambigüidade das antenas, é submersa nos 

caracteres que surgem como uma varredura literal, e quase inexorável. Claro está que a voz 

cheia de silêncio e melancolia do declamador reitera o componente indicial das fotos, mas 
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também não consegue durar por muito tempo, pois o que dura é a sobreposição do azul e 

branco do fundo celeste que acompanha os caracteres sobre as marcas mundanas que são 

empurradas para o fundo.  

Da tumba, central no objeto-signo de Campos, o que fica? Nada. A questão passa a ser 

outra. Já não se trata de tumba propriamente, mas de uma migração que termina num límpido 

azul e branco, radicalmente televisivo. O chiado cinza inverte tudo: se em Augusto de 

Campos a questão tem um componente técnico, político e estético, no clippoema se trata de 

dissolução, que em princípio não se pode chamar de crítica. Em Augusto de Campos, os 

objetos são sempre muito sólidos, o que o clippoema sugere no início, para “borrar” em 

seguida. Talvez esteja aí a sensação pacificadora que fica ao final do clippoema, ao contrário 

de um certo amargor por trás da ironia na versão impressa.  

A mudança no preenchimento das letras de escuras para claras diz muito e reforça o 

que foi colocado anteriormente, o percurso inverso no clippoema do índice pro símbolo. A 

mudança cromática dos caracteres no vídeo ao certo não foi por nenhum motivo de 

legibilidade. Não é demais supor, contudo, sendo o resultado final surpreendentemente 

instigante, que foi uma bela saída para transpor para a televisão a problemática laborativa que 

é patente na poiesis de Campos. Surgem assim dois Mallarmés que ao fim convergirão a um 

único ponto, a pesquisa da produção: o do símbolo e da sugestão (para o clippoema) e o 

implosivo, artesão da linguagem poiética (para a versão impressa de Augusto de Campos). 

Um sobe aos lugares longínquo do acaso; o outro se insere na pesquisa e na exploração do 

meio. O Mallarmé que se forma no clippoema é “simbolista”, o do original é indicial.  

O sugestivo V final do objeto-signo de Augusto de Campos, posto numa linha cheia de 

“letras grávidas”, cria um efeito de adensamento – a carne é triste -, ponto de encontro das 

linhas verticais e horizontais formando a palavra TV nas duas direções (de cima para baixo, 
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da esquerda para direita), simetria triangular única em todo o “texto”. O Mallarmé que se tem 

é o Mallarmé preocupado com a dimensão topológica da página e com a expressividade do 

espaço em branco, vazio-murmúrio. É o Mallarmé do Lance de Dados, imersivo, 

“produtivista”, para usar a expressão das vanguardas russas. Imersão na historicidade-meio: 

Mallarmé/Tv, como o poeta francês o teria feito a seu modo: Poe/livro. A tumba é o lugar 

pesado de uma ausência; firme, como o retângulo e a cruz. 

O clippoema clarifica a natureza diagramática do original de Augusto de Campos. Não 

é apenas o espaço branco em torno das letras e o esquematismo destas que o faz funcionar 

como tal, mas o “barroquismo” por sobreposição de linguagens, que é o clippoema, torna a 

versão impressa um “ícone de relações potenciais” (Peirce, 1995, p. 65). A presença da 

tumba, de natureza icônica, se perde justamente no transcurso para o simbólico que é o 

clippoema. Mas o transcurso para o simbólico é a maneira que o clippoema consegue de 

adentrar na remissão à superfície vídeo.  Se em Augusto de Campos é a presença de um novo 

meio que leva à problematização de um anterior, assumindo aí a figura de Mallarmé a função 

de inventor de uma nova práxis poiética, no vídeo é a incorporação da semiose anterior que 

surge como função problematizante do meio-vídeo. Em ambos os casos, o signo quer vazar o 

seu meio ambiente de origem: a escrita pela tv no impresso, a tv pela escrita, no videoclip. No 

primeiro caso, a tv é convidada para colocar a questão da escrita fonética, da produção de 

poesia e de literatura, representada pelo seu cultor máximo, Mallarmé. No segundo caso, 

trata-se de fazer funcionar no vídeo, por demais figurativizante em seus usos rotineiros, a 

semiose escrita que surge como uma moto-serra sobre as figuras da cidade.  

 O olho-narrador do clippoema é limitado por um círculo, que é um olho mágico, olho 

de quem espia, e uma lente. Em ambos os casos, reforça-se o “efeito-telinha” que, posto num 

círculo, se enche de significação, já que esta figura geométrica não comparece no objeto-signo 

de Augusto de Campos. O círculo serve para duas coisas distintas, mas coetâneas: a 
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materialização da produtividade-Tv (aprofunda ainda mais a dimensão reduzida da superfície-

tela) e uma pouco concretista emotividade (ao limitar o espaço da tela, cria uma ambiência 

íntima).    

É aí que a ironia acima, autofágica e produtiva da poiesis de Campos se perde. O 

branco, o azul, o círculo, a sobreposição das letras às imagens “esfriam” a pregnância 

original. O clippoema lembra palavras como belo, sublime, poético, simbólico. O objeto-

signo de Augusto de Campos é mais ecológico, pois está mais próximo da quentura dos 

vestígios e das ruínas: tumba.  

 O clippoema é portador de uma alegria televisiva que subjaz à sua riqueza semiótica, 

pouco propícia às ausências, que a versão impressa faz aparecer por entre as palavras. O ritmo 

do texto de Augusto de Campos aponta para baixo, o do vídeo de Cristina Fonseca para a 

lateral direita; um conduz à parataxe, ao paradigma, à sincronia; o outro à hipotaxe, ao 

sintagma, à diacronia. Um diz (o vídeo): siga em frente; o outro: fique um pouco mais. Signo 

brotando sobre signo saindo da matéria à abstração é a grande diferença, diferença talvez de 

opostos, entre os dois. Mais rico, mais belo, mais “fácil”, o videoclip sugere pouco, ou quase 

nada, a ecopoiética de Campos. A parataxe diagramática da versão escrita parece já ter se 

depurado dos reflexos e das luzes do efeito-vídeo; como todo diagrama já é um segundo, já 

não se deixa seduzir pela aparência, sim pela relação. A ecopoiética faz cada signo envolvido 

no processo trocar de lugar sem nunca deixar de ser ele mesmo. Do analógico ao simbólico 

não em uma ordem hierárquica, um sobre outro (efeito-colonialismo?), como no clippoema, 

mas na montagem por relações, onde cada componente individual é ao mesmo tempo signo de 

contato, signo de semelhança, signo de convenção: T e V. Falta ao videoclip a relação genuína 

de passagem, constante e ininterrupta na versão impressa de Augusto de Campos, do primeiro 

ao terceiro: Mallarmé, tumba, tv. A ecopoiética do vídeo será feita em Tour; em Tvgrama I, 

ela diz respeito à poiesis contemporânea, poiesis avaliada pela crítica dominante em termos 
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unicamente escriturais, e a uma reflexão sobre sua “fatura” (para retomar uma palavra velha, 

mas útil neste momento). 

 De ambos brotam diferentes ontologias semióticas, que aqui se quer chamar de duas 

formas diversas de diáspora: do uso fossilizado, “não estranhado” (Jakobson) da poesia e dos 

meios que lhe dão sustentação nos dias atuais em Augusto de Campos; da escrita fonéticas 

para uma quase ode ao vídeo, em Cristina Fonseca. São sem dúvida duas grandes realizações, 

mas diferem nas suas formas de pertença e de ação semio-histórica. 

 Ambos colocam a problemática do lugar de forma iniludível, a diferença “ontológica” 

(palavra cheia de ambigüidades) se dá na forma de conceber os espaços e de agir sobre eles, 

são formas diferentes de homo faber. O vídeo se aproxima em certos aspectos de um “pós-

modernismo”, no que ele tem de estilização e “democratização” de algumas experiências do 

modernismo. Não de um modernismo de ruptura, que, ao pesquisar seus utensílios, explora 

todos os condicionantes e descobre os potenciais de seu “meio”. O videoclip reitera os hábitos 

de utilização do vídeo nele, pouco se pode entrever de uma problematização do meio-vídeo. A 

diáspora de Mallarmé (do que ele representa) e do próprio objeto-signo de Augusto de 

Campos para o vídeo não redimensiona o lugar de chegada. O clippoema se torna uma 

tradução que como tal antes “estiliza” seu eco-sistema. Publicitários e jornalistas o teriam 

aprovado porque didaticamente ele mais mostra que explora a antropofagia inerente ao meio.  

Para não cometer uma injustiça com o belo clippoema, deve ficar claro que o 

movimento de “amplificação” dos modelos usuais do vídeo não leva de imediato a uma opção 

estética tradicionalista ou a uma postura política reacionária e auto-complacente. O que deve 

ser observado, contudo, é que a proposta do objeto-signo de Augusto de Campos é totalmente 

outra. Este possui um espaço não homogêneo, espaço qualitativo. Por quê? Porque a escrita 

fonética se transforma num lugar relacional do obsedante (o código alfabético tornado corpo 

duro no espaço, código-tumba) e do “virtual” (o fantasma Mallarmé e a semiose-vídeo). A 
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persona que fala já traz a marca de um outro – la chair est triste, Hélas, de Brise Marine -, e 

assume seu espaço de subjetivação como habitado por outras localidades. Os lugares – 

Mallarmé, o corpo emissor, Tv – são deslocados de seu território e de suas dimensões. Nele a 

escrita fonética se transforma em imagem, a representação vira apresentação, a imagem se 

transforma em índice de um fantasma constitutivo. A televisão (agora contra sua própria 

vontade) incorpora a poiesis triplamente: 1) por hipoteticamente encerrar o ciclo histórico da 

“poesia poética”, e literária, representado por Mallarmé; 2) por conter o morto em seu interior, 

o nome do poeta e seu verso; e 3) por potencialmente trazer de volta o som e a imagem, tão 

caras ao poeta francês e à poiesis. A ontologia aberta pelo original não sedentariza o meio, ou 

seja, não encontra nenhum espaço onde se esteja seguro do homo sapiens, pois este também já 

se tornou constitutivo. E o presente, não sendo seguro, não prescinde das diferenças inerentes 

ao Mesmo: escrita-ícone e escrita-índice. O objeto-signo escrito Tvgrama I (tombeau de 

Mallarmé) assume o espaço da produção como espaço de relações de lugar: poesia, escrita 

fonética, televisão. Todos os espaços se tornam qualitativos e pregnantes, porque em cada um 

há sempre a possibilidade de uma co-presença: na similaridade a codificação, na codificação o 

indício. Ontologia a cada instante intensa e irredutível, e em movimento dispersivo. Nem Tv 

nem escrita está livre do trânsito do nômade, que já o é sem sair do lugar. Aqui, não há 

geografia sem história. A referência a lugar que o objeto-signo de Augusto de Campos faz não 

se separa de uma história poiética. Meios de transmissão, espaços institucionais e história são 

indissociáveis na poiesis de Campos. É justamente o peso, o rastro, não de uma história, mas 

de várias historicidades em trânsito e choque que o clippoema não aprofunda. Tvgrama I 

(tombeau de Mallarmé) é um produto genuíno de uma prática onde a crítica política pode 

vislumbrar a metáfora de sua própria ação no presente como crítica histórica. Crítica política 

dos meios, dos lugares, das tradições. 
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O objeto-signo de Augusto de Campos pode ser chamado de uma poiética da imersão. 

Não do sujeito em si mesmo, mas deste nos meios. Nele, a diáspora implica um adensamento 

profundo do lugar, e o movimento não se dá para fora, sim para dentro. O homo-faber-

bárbaro-canibal, cavando, roendo, ao porão, ao porão, ao porão: V; todo símbolo, mas 

adentrando até o indício, ao signo-ruína.   

O clippoema é uma expansão, potencialmente instigante, de uma razão semiótica, e 

sócio-política, “inevitável” porque “simbólica” (???), mortífera, porém bela, límpida, Azul. 

Parece dizer: - escrita fonética, código-natureza. É portador de uma agressividade simbólica. 

Não que o objeto-signo de Augusto de Campos seja destituído de agressividade. Nele a 

postura do agressor é de problematização do lugar. A do clip é de acolhida e de hospitalidade. 

O primeiro não está seguro em parte alguma, o segundo está sempre em casa, na sobreposição 

de signos-globo e mundo de linguagem cinética.  

Enfim, os dois são fundamentalmente diversos, diferença entre uma vanguarda e um 

modernismo, entre uma autofagia e um pós-modernismo, mas nos dois casos, o homo faber é 

ainda homo poiéticus. As diferenças de produção entre os dois são diferenças nas atribuições 

às tradições e às potencialidades de um dispositivo ou modelo. São diferenças de natureza 

política, trata-se de dois homo poiéticus cujas práticas não são comuns porque seus produtos 

são frutos de ações políticas, mais que propriamente semióticas, e formas diversas de habitar 

o espaço herdado, conquistado ou imposto, e de se movimentar nele. Cabe aqui sobre a 

poiesis de Campos sob este aspecto o que disse Albera (2000, p. 65) sobre o Construtivismo 

russo 

Uma arte que desvela seus procedimentos e dispositivos, que supera, em diversos 
níveis, a transcendência da forma e da visão contemplativa, em prol de uma noção de 
forma imanente, descontínua e processual, como coisa abertamente fabricada; do 
recurso à construção em série e simultânea de várias peças, nas quais a diferença 
específica resulta de deslocamentos, permutações e combinações e não de uma 
composição prévia e tradicionalmente planejada; da elaboração de uma analítica 
inteiramente nova da figura; da inter-relação estrutural entre elementos e materiais da 
obra etc. 
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Dialeticamente, a poiética da imersão, ao adentrar no seu eco-sistema, ao concebê-lo 

como “limite sensibilizado”, dá o passo também para a saída do casulo e para a passagem do 

fluxo humano e de suas histórias e lugares. Mas isto é objeto de um outro capítulo.  
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SOL DE MAIAKÓVSKI 
 

Eles exercem um poder quase ditatorial, são terríveis: tomam 
conta de editoras, de jornais, fazem conferências, movimentam-
se para todo lado e levaram a poesia brasileira a um beco sem 
saída. Criado o impasse partiram para a música popular. 

Autran Dourado, 1975 
 

 

Para discutir o 2º vetor da poiesis de Campos, “vetor circulativo”, será tomada aqui 

como modelo estrutural provisório a tradução/transposição pro vídeo feita por Augusto de 

Campos dos fragmentos finais de um poema de Vladimir Maiakovski, “A extraordinária 

aventura de Vladimir Maiakovski no verão na datcha”: Sol de Maiakovski35. O objeto-signo 

em questão é um dos exemplos genuínos da prática tradutória do poieta paulista, o que ele 

tem chamado de Intradução. A Intradução difere da tradução habitual por consistir numa 

leitura singular que o sujeito do texto de chegada faz do texto de origem. A intradução é uma 

verdadeira intervenção criativa do homem contemporâneo na memória humana. Ele assim 

definiu suas intenções: 

 

Acredito numa convivência da “historicidade” e da “a-historicidade” da poesia, esta 
sendo a marca de sua grandeza. São duas abordagens diferentes, contrariedades não 
antagônicas. Não desprezo o conhecimento e a contextualização histórica do poeta; ao 
contrário, interessa-me o seu contexto, a sua biografia, que muitas vezes contribuem 
para o entendimento do texto. Mas há tradução e há paráfrase. A primeira, quando 
criativa, “transcriação”, segundo Haroldo, busca reproduzir os mesmos recursos 
formais do original na língua de chegada. Já a paráfrase é mais livre. Pound chamava 
esse tipo de abordagem tradutória de “personae”. Os seus produtos eram tanto do 
poeta original quando do próprio Pound. As minhas “intraduções” (que são “in”, mas 
também “intra”, o que pode ser interpretado como não-traduções, mas versões em que 
me introjeto) estão nessa linha e buscam um diálogo-limite, no qual me concedo a 
liberdade de tratar o original como um poema escrito por mim. Coloco as 
“intraduções” à parte do “corpus” ortodoxo das minhas traduções, considerando-as 
uma experiência diferenciada. Há algo aí, sem dúvida, de apropriação duchampiana. 
No jargão da música popular tecnológica, usa-se hoje a expressão “remix” para 
tratamentos sonoros de bombardeamento tecnológico que fazem o produto final, por 
vezes, distanciar-se do original (2002, p. 191) 

 

                                                 
35 Disponível em: http://www.uol.com.br/augustodecampos. Além da versão coloridade aqui incluída, há 
também uma versão impressa em preto e branco em Despoesia.  
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Ou, como está em A margem da margem: 

 

A minha maneira de amá-los é traduzi-los. Ou degluti-los, segundo a lei Antropofágica 
de Oswald de Andrade: só me interessa o que não é meu. Tradução para mim é 
persona. Quase heterônimo. Entrar na pele do fingidor para refingir tudo de novo, dor 
por dor, som por som, cor por cor. Por isso nunca me propus traduzir tudo. Só aquilo 
que sinto. Ou que minto que sinto, como diria ainda uma vez, Pessoa em sua persona 
(1998, p. 07) 

 

Em Sol de Maiakóvski, a tradução é 1) leitura e atualização crítica da tradição poética; 

2) um trânsito entre dispositivos semióticos, da página papel para a tela do computador; 3) 

redefinição dos conceitos de autoria e de original em função de uma expansão social da 

liricidade. Para alcançar o que propõe, o intradutor toma o poema original em sua dimensão 

semiótica, institucional e histórica; em sua tripla elaboração, das formas das tradições e das 
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formas de recepção. Neste objeto-signo, o tempo sincrônico e o tempo diacrônico se habitam 

mutuamente. A Intradução é a transcriação polêmica em que o original consagrado aparece 

com uma centelha poética nova; em que um lugar e uma história aparecem entrelaçados com 

outro lugar e outra história.  

A poiesis não se permite aceitar passivamente um sentido e um uso pré-dado e único 

do objeto-signo; nada aqui está pronto, tudo ainda é Afazer. O sujeito narcísico não está 

pacificado no achamento ou na perda irredutível do objeto; coloca uma metasemiose, 

processo de autocrítica e re-invenção, no âmago da relação sujeito-objeto Por extensão, o 

tradutor problematiza as origens e a tradição ególatra na poesia brasileira pela antropofagia, 

em que o verbal, o visual e o sonoro se permeiam numa dialética de espaços semióticos e 

molduras sociais sob tensão, e pela introdução no hábito da poesia literária de objetos e 

práticas culturais não dominantes, fazendo interagir espaços institucionais, tecnológicos e 

“estéticos” anteriormente em franca oposição.  

No seu livro instigante Tradução intersemiótica (1987), Julio Plaza aponta para o 

pioneirismo da Teoria da poesia concreta em sua defesa da necessidade “verbivocovisual” 

das linguagens contemporâneas: 

 

Já no campo da poesia concreta, as relações tradutoras entre ideograma e linguagem 
verbal, entre signos analógicos e signos lógicos nortearam os trabalhos do grupo 
Noigandres. A produção de Augusto de Campos, “Poetamenos” (1953), estabelece as 
relações precisas entre os códigos ideogrâmicos, visual e musical weberniano, assim 
como o poético na oralização do poema. Por outro lado cumpre notar que o 
enraizamento de uma possível teoria da TI encontra-se na Teoria da Poesia Concreta. 
A Poesia Concreta, tornando a palavra como centro imantado de uma série de relações 
inter e intra-semióticas, parece conter o gérmen de uma teoria da TI, pois que, ao 
definir as qualidades do intraduzível de seu objeto imediato, na linguagem verbal, este 
se satura no seu Oriente – o Ideograma: trânsito de estruturas. “Poesia concreta: 
produto de uma evolução crítica de formas (p. 12). 

 

Como já se disse, Poetamenos é um marco da poiesis contemporânea entendida como 

prática de relações semióticas. Ao visar algo que consiga relacionar as três linguagens básicas 

(a escrita, a imagem, o som; o verbal, o visual, o sonoro, posteriormente o tátil), o segundo 
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livro de poemas (poemas?) de Augusto de Campos abre caminho para a fundamentação da 

natureza intersemiótica da poiesis hoje, o que desemboca num exercício radical de tradução 

concebida como processo entre linguagens que fazem interagir signos estranhos ao sistema 

semiótico do texto original. A “sacada concreta” é ter tentado restituir a poesia literária à 

intersemiose (e a crítica plural) a partir de uma leitura radicalmente urbana da realidade 

contemporânea. A urgência implícita na práxis concretista se deve à urgência dos problemas 

contemporâneos levantados pelo pós-guerra num país dependente, política, cultural e 

economicamente. A intersemiose da poiesis é o metalugar da prática crítica contemporânea.  

 Sol de Maiakovski, além de aprofundar o debate sobre as linguagens, seus usos e suas 

relações, coloca questões mais amplas de natureza propriamente política sobre as 

apropriações, os desvios, os esvaziamentos e as memórias. 

 

A tradução como crítica política 

 

Preocupado com uma leitura da tradição viva e/ou com a construção de uma tradição 

de ruptura com os modelos literários e intelectuais brasileiros, a tradução de Augusto de 

Campos se torna uma ação de crítica sócio-cultural, a partir da literatura, da teoria, da crítica e 

da tradução literárias, de clara conotação política.  

A orientação de pesquisa e coleta de uma poesia de índole revolucionária no Brasil e 

no exterior em Augusto de Campos começa na década de 60, quando a poesia concreta inicia 

um estudo comparativo entre autores brasileiros e autores das vanguardas européias, 

mormente os de orientação construtivista, até então hostis aos modelos culturais dominantes 

no Brasil. Na mesma época, a poesia literária brasileira continua aferrada ao seu grande vício 

histórico, ao seu grande ideologema, para usar uma palavra antiga do vocabulário marxista, o 

subjetivismo de índole cristã, mal digerido dos colonizadores e renascido pela crescente 
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influência do individualismo “a-político” norte-americano e pelos modelos de poesia européia 

do pós-2ªguerra em circulação no Brasil do período, Eliot e Rilke principalmente.  

Não só poetas que se filiaram à postura anti-colonialista da vanguarda antropofágica 

de Oswald, como um Mário de Andrade, mas principalmente as novas gerações retrocedem ao 

momento anterior à ruptura. A poesia das décadas de 60, 70 e 80 levará às últimas 

consequências nossa mal fundada tradição ao subjetivismo. Nas gerações que amadureceram 

durante o regime militar, o pendor individualista chega a confundir de uma maneira 

tipicamente pré-moderna a pessoa do autor com o tom de diário íntimo dos poemas (vide a 

chamada “poesia marginal”).  

Contra a superficialidade e o culto do trivial dos poetas contemporâneos, Augusto de 

Campos fará uma poiesis sempre crítica da tradição lírica brasileira e preocupada em fazer 

circular projetos capazes de aglutinar outras políticas de significação. Esta orientação culmina 

em uma 1) escrita minimalista, com uso acentuado do silêncio, oposto à tagarelice sentimental 

da poesia luso-brasileira; na 2) tradução de autores estrangeiros, como Mallarmé, Pound, 

Joyce e Maiakovski, todos de parca circulação por aqui até então; e na 3) redescoberta de 

poetas nacionais marginalizados capazes de sacudir a tradição canônica, como o maranhense 

Joaquim de Sousa Andrade (Sousândrade) e o baiano Pedro Kilkerry.  

Assim, não há como dissociar a poética de Augusto de Campos de uma política da 

poesia e da literatura, que implica uma atividade de pesquisa eivada de uma consciência que 

não entende a história como entidade monádica intocável, mas como processo onde várias 

setas se entrecruzam. Nunca é demais reiterar que não se trata simplesmente de uma poética 

dos seres ou dos objetos, como geralmente se diz, mas de uma poética dos circuitos. Sol de 

Maiakovski, por ser um cruzamento dialético de políticas semióticas, institucionais e 

históricas, é um objeto privilegiado para se discutir espaços, tempos, vias e sujeitos. Se a 

consciência crítica da pesquisa não é condição última e suficiente para a encarnação da 
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poesia na história (Octavio Paz), hoje parece ser modelo instigante de um gesto que considera 

a realidade dos objetos habitada por uma memória de onde se possa montar o tempo utópico 

que é o futuro, configuração da temporalidade ideal na qual história e sociedade se constelem.  

 Se toda tradução parece remeter às origens, o tradutor de hoje já não sonha o sonho 

romântico de um passado re-encontrável e pleno em sua Totalidade. O poieta-tradutor não 

rumina a dor da perda do poeta pós-romântico e agora grafa em seu texto a própria 

impossibilidade de retornar a qualquer hipótese de lugar adâmico. Ao remeter a uma 

anterioridade, aqui Maiakóvski, atesta sua incompletude enquanto espaço-tempo diferencial. 

Na intradução, evocar uma origem, um Maiakovski-corpo situado no presente, só tem razão à 

existência se tiver com este presente uma potência de futuro, se for capaz de entrelaçar a 

memória e o futuro.  

Por quê? Porque em momento algum o tradutor vai à origem sem colocar sua ação-

presente. Os primeiros manifestos concretistas deram certa ênfase à autonomia do objeto 

poético (a tal autonomia que vai fundamentar boa parte das críticas aos concretos), mas não se 

deve ir tão ao pé da letra no que foi dito, nem tampouco o analista deve dar ao autor a 

significação absoluta de sua própria poética. A autonomia propalada era de ordem estratégica 

no momento de travar uma briga contra uma outra autonomia, a do literário então em voga. 

Está claro que a autonomia do objeto poético explicitada nos primeiros manifestos de 

Noigandres só se dá a custa da perda total da autonomia da poesia literária, pois se aproxima 

da arquitetura, da pintura abstrata, da música de vanguarda e, como em Sol de Maiakóvski, da 

música popular urbana. Enquanto constelação de tempos, sua poética os assume como 

incompletude atualizável, não na literatura e nos circuitos do literário, mas em outras 

signagens; autonomia relativa, e temporária36. 

                                                 
36 Não esquecer que os “concretos”, durante toda a sua atividade intelectual sempre ultrapassaram o campo 
rígido das disciplinas; escreveram sobre semiótica, teoria da informação, teoria da Gestalt, Webern e o 
tropicalismo etc. 
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Para abordar o poema em seu circuito de construção de sentido, há uma referência que 

é um dos pilares da política da tradução que os de Noigandres vão aprofundar e pôr em 

prática: A tarefa do tradutor (1994) de Walter Benjamin. Este texto fundador (texto-inventor) 

vê a tradução como uma prática indissociável de uma visão crítica da história, visão política 

porque questiona a atitude passiva do tradutor em relação ao texto de origem. Benjamin 

sugere uma leitura ativa, leitura-re-invenção e re-fundação do original. Em Benjamin já está 

muito do potencial teórico-analítico para a crítica anti-colonialista implícita nas Intraduções.  

A origem não é um signo que se esgote em si mesmo, pode-se dizer, é um contingente 

construído pelos dispositivos simbólicos e pelas práticas sociais, Eric Hobsbawn dirá que toda 

tradição (tradução?) é invenção (1997, p. 09). Ao materializar uma origem, traduzir 

literalmente é trans-ferência e condução, o tradutor abre a possibilidade de passado e presente 

tornarem-se temporalidades em co-presença, em tensão dialética, intersemiótica e 

comparacional. Um signo, origem incompleta, só poderá alcançar a plenitude, sempre 

provisória, em uma tradução. A tradução é ao mesmo tempo a metáfora da incompletude das 

línguas e a única possibilidade de preenchimento, ainda que temporário, desta incompletude 

(Walter Benjamin, Op. Cit.)  

Noigandres dirá que o preenchimento nunca de todo preenchido, o que a semiótica 

chamará de semiose absoluta do signo, não pode ser dado pela origem em si mesma, com suas 

indissociáveis implicações ideológicas, técnicas e sociais, mas unicamente por um presente 

que contenha, com a consciência crítica do que isto implica, as temporalidades que o 

precederam; conter no duplo sentido de possuir e de refrear. A origem não preexiste à 

história, num éden paradisíaco, mas é/está na densidade do presente histórico como 

possibilidade de Redenção, dirá Walter Benjamin, ou de Invenção, dirá Noigandres.  

Em Augusto de Campos a origem nunca está dada como um peixinho querido que 

pode ser suspendido do aquário, nela tudo depende da inevitabilidade do presente para cada 
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homem, o que exige da tradução um ato político de construção histórica em que traduzir é re-

fazer o trabalho feito. É o encontro entre uma origem e o presente do tradutor; origem que 

não pressupõe um tempo causal, uma anterioridade divina fundadora acima do acidente 

histórico. Esvaziada de todo platonismo, só pode ser uma diferença, e na prática do tradutor a 

acentuação desta diferença, do espaço-tempo. Trata-se de, com a origem, enquanto objeto 

feito, enquanto ruína, resgatar a sua historicidade, a sua contingência, o seu presente também 

se fazendo enquanto tempo da diferença. Resgatar os teores de verdade dos valores de coisa e, 

como conseqüência, dissecar os teores de coisa das verdades instituídas, para usar os termos 

de Walter Benjamin.  

Se não há ponto fixo no sujeito nem no objeto, não pode haver na origem e, por 

conseguinte, na tradução para o intradutor na sua Intradução. Traduzir não é apenas 

apreender o que um passado envia; mais que isso, traduzir é entranhar-se nele e presentificá-

lo. Como o poieta-tradutor não traduz tudo ou qualquer um, esse ato político de escolha 

histórica é também um genuíno trabalho de crítica.  

Um outro interlocutor fecundo da poética de Noigandres é Ezra Pound. Em seus textos 

sobre tradução, o poeta norte-americano coloca o intercâmbio entre o trabalho do crítico 

literário e o do tradutor como formas aprofundadas de leitura. Para Pound, as duas funções da 

crítica são 1) tentar teoricamente antecipar a criação; e 2) selecionar no passado o 

conhecimento ainda vivo para o homem do presente.  

Partindo das premissas benjamineanas e poundeanas, Haroldo de Campos propõe uma 

prática tradutória que pode ser estendida a todos os seus colegas de Noigandres: 

 

A tradução de poesia (ou prosa que a ela equivalha em problematicidade) é antes de 
tudo uma vivência interior do mundo e da técnica do traduzido. Como que se desmonta 
e se remonta a máquina da criação, aquela fragílima beleza aparentemente intangível 
que nos oferece o produto acabado numa língua estranha. E que, no entanto, se revela 
suscetível de uma vivissecção, que lhe revolve as entranhas, para trazê-la novamente à 
luz num corpo lingüístico diverso. Por isso mesmo a tradução é crítica (1992, p.43). 

 



 119

Como o arquivista tão caro a Benjamin, mas em muitos aspectos distante dele, o poeta 

concreto cata nos entulhos da cultura o lixo vivo pro futuro, recolhe, separa, compila uma 

vivência, que as metáforas orgânicas de Haroldo de Campos acentuam, da qual nasce 

dialeticamente seu entranhamento e seu estranhamento. O homem que recolhe nota a secura 

do objeto recolhido, mas a secura se contradiz na umidade da mão que seleciona e separa. 

Entranhar-se e estranhar-se, re-viver e re-inventar o objeto recolhido e percebê-lo enquanto 

diferença instransponível, inevitabilidade do atualizar, é a tarefa do Intradutor.  

 

O Sol de Maiakóvski 

 

O poema é uma vídeo-imagem de três cores: vermelho, amarelo e branco, podendo 

aparecer como uma quarta cor o preto da moldura. O fundo é composto por um branco-luz 

centralizado em efeito-profusão para um amarelo em processo de escurecimento acentuado 

pela borda preta. Lê-se: brilhar pra sempre/ brilhar como um farol /brilhar com brilho 

eterno/ gente é pra brilhar /que tudo mais/ vá pro inferno/ este/ é o meu slogan/ e o do sol. 

Nove versos livres (nove retas desiguais) em vermelho estão quase planificados acima 

de todo o efeito-profusão criado pelo fundo. A exceção é a palavra Tudo, colocada 

simetricamente no centro dos versos e da luz do fundo; situada por cima do centro branco 

irradiante, a palavra (o verso, a linha), de um vermelho bem mais escuro que os demais versos 

parece também estar já no fundo ou saindo, quebrando a aparente planificação das linhas 

vermelhas. A palavra Tudo faz implicar três movimentos a partir do centro: na vertical, 

superior, surge o verso gente é pra brilhar -, e inferior, vá pro inferno; nas horizontais 

aparecem as palavras que e mais; nas diagonais, o contínuo escurecimento do amarelo sugere 

um tempo futuro da criação potencializada pelo intervalar e ainda/já enegrecido Tudo. As 

verticais formam duas espirais, círculos em profundidade que se encontram na palavra central. 
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Nela se constelam a aurora e o poente, do centro às bordas superior e inferior, da borda ao 

centro; do branco ao preto, do preto ao branco, passando pelas gradações intensas do amarelo 

e do vermelho. 

O Tudo em vermelho escurecendo sobre o fundo branco assume dupla função e 

implica duas posturas da relação texto-leitor: matriz e origem do sol que nasce, alvorada do 

que cega e se aproxima como um raio do leitor, sinestesia absoluta; ou, em movimento 

inverso, o espaço de chegada, o fim último da ação perceptiva, e da prática poética da 

recepção: o nada, o adentrar no vazio das bordas da palavra. Neste jogo duplo, o texto é ativo, 

violento; mas é também ativo o leitor, que mergulha no vazio-ventre. Duplo Tudo vermelho 

escurecendo sobre fundo branco: mãe e morte; estridência e silêncio.  

A simbologia ancestral do sol reaparece no poema com o seu sinal mais típico, o 

círculo, com todas as suas conotações de eterno retorno e devir, além de criação e procura; 

Adrian Frutiger (1999, p. 250) sugere que o culto ao sol seja o cerimonial mais antigo e mais 

difundido de todos que se tem notícia e é também uma imagem recorrente da literatura e da 

Arte. Contudo, o componente cerimonial (melhor seria dizer performativo) e um concisão 

plástica de natureza minimal são recorrentes em toda a poética de Augusto de Campos, logo, 

não é aí que se pode encontrar a singularidade deste poema. Se parasse nisso, o poema 

sugeriria pouco, pois reintroduz uma figura geométrica não só várias vezes retomada na 

própria poética do autor, como um tema caro à poesia literária. Como acontece de uma 

maneira análoga em Tvgrama I e Tour, o que mais interessa está na articulação de eixos que 

fazem o giro de significação do objeto-signo, funcionando como constelações dinâmicas de 

uma semiose ampla e plural: sol, Maiakóvski, pesquisa, contemporaneidade. As quatro 

matrizes de geração de sentido agem sincronicamente num plano plástico, num plano poético-

literário do pastiche e da montagem, e na articulação do contemporâneo (os verbos estão 
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todos no presente do indicativo e no infinitivo potencial) à poesia moderna e à música 

popular.  

Vladimir Maiakovski é o poeta que por vários aspectos se transformou num dos 

pilares conceituais de Noigandres a partir da década de 60, dois deles interessam ao poema 

em questão: sua práxis de performer, com experiências no rádio e nas praças públicas de sua 

Moscou revolucionária, e sua atividade contínua de reflexão sobre os pressupostos sociais, 

culturais e políticos de sua época.  

É na problemática do contemporâneo que se poderá articular melhor estes quatro 

vetores, para além do geometrismo recorrente, porque as demais questões que podem ser 

colocadas a respeito desta Intradução, de uma forma ou de outra, terão que passar 

demoradamente pela problemática fundante que ele coloca do contemporâneo. 

Em Sol de Maiakovski, uma poética do contemporâneo se percebe na própria questão 

técnica pela transcriação atualizadora, que faz o poema de Maiakóvski migrar para um meio 

visual ainda mais potente para veicular a metáfora do sol, a cor-luz do vídeo; o poema, como 

é recorrente na poética de Augusto de Campos, coloca por um outro viés o tema da migração 

e do vídeo. A cor-luz se aprofunda no efeito aurora-cegante do centro até perder luminosidade 

e ganhar densidade rumo às bordas: geração/gestação/parto. Ainda em um plano estritamente 

semiótico, a poesia fortemente oral do poeta russo se encarna na citação, como num chiste 

freudiano, dos cantores urbanos Caetano Veloso e Roberto Carlos; a espacialidade da escrita e 

da imagem se choca com os indícios de uma temporalidade do som, inerentes aos versos 

populares citados e à própria leitura dos versos em tom de discurso de praça de Maiakóvski. 

São muitos os semioticistas que na esteira de McLuhan têm enfatizado a natureza fortemente 

acústica da cultura contemporânea, pois mesmo em dispositivos como o vídeo, a 

formatividade que lhe é própria, o círculo expansivo, tem muito em comum com a esfera 

acústica. 
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Os indícios acústicos se coadunam com as curvas expansivas para configurar um meio 

ambiente pulsante e gerativo. O fundo ondeado, do branco brilhante ao amarelo ruborescente, 

funciona como o espaço para um tempo da voz, situam e segregam o som no vestígio que a 

luz deixa no caminho ao diminuir seu brilho; numa outra frente, as marcas de um discurso 

altissonante nos versos são um tempo para o espacialismo plástico, um lugar fora de uma 

história imediata. Os indícios da voz são locais, trazem marcas de historicidade, e se 

contrapõem ao simbolismo “a-histórico” do círculo-expansivo-sol; estão presentes sobretudo 

nos versos – gente é pra brilhar e que tudo mais vá pro inferno – e no tom do discurso verbal 

repetível – brilhar, brilhar, brilhar. 

Pensar Maiakóvski como a potência inscrita no centro profundo, fulgurante e auroral 

da tela; espaço de uma origem, temporalidade não contemporânea, tradição, mas tradição 

poética viva que rompe os limites de sua própria circunscrição temporal para conter em si a 

possibilidade do diálogo, o presente inevitável do intradutor: Tudo? Um novo Maiakovski 

brota, habitado de outras vozes e prenhe de história, suas e porvir, objeto selecionado pelo 

arquivista-tradutor em meio ao entulho de agora. Mas é também e fundamentalmente ele 

mesmo, poeta contemporâneo: o discurso em comício, a canção de front, o folheto de 

agitação, a leitura pelo rádio e a palavra de ordem são exemplos iguais e às vezes valiosos 

de poesia37.  

Para atualizar, a nova textualidade aciona o pastiche e a montagem numa forma 

plástica extremamente simples, primordial, poderia ser dito. O objeto em questão pulula 

várias durações que vão desde a imersão na língua do Outro até uma pesquisa dos “materiais” 

de agora capazes de dialetizar com um percurso não coetâneo que é o tempo da origem. O 

efeito-profusão remete a um tempo mítico onde há apenas Tudo, pois nada ainda pode ser 

diviso, aglutinação da matéria inanimada; mas sua direção densificante para as bordas ou a 

                                                 
37 Citado por Boris Schnaiderman (1971, p. 58). 
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expansão espiralar nas verticais transforma o lugar-farol num lugar quente, por isso mesmo da 

ordem do atual, corroborado pelo movimento-terra implícito tanto nas gradações dos círculos 

para o escurecimento quanto no vermelho enegrecido da palavra central. A retina e o ouvido 

são arrombados pela pregnância do espaço rumoroso, espaço-agora. 

O que Teresa Cabañas (2000) viu na poesia concreta como uma vontade de criar um 

mundo paralelo ao mundo da realidade, um objectualismo funcional, não negativo e crítico 

em relação ao mundo circundante, se percebido dialeticamente, para além dos catastróficos 

“fim da representação” e “morte do significado”, pode representar justamente o oposto: um 

projeto de crítica dos hábitos coloniais na cultura brasileira. Mais do que um puro 

funcionalismo, uma utopia de assunção de uma outra consciência do espaço de produção e 

recepção da função poiética, labor circulativo. Propor o poema concretista, e o projeto da 

poesia concreta de um modo geral, como objectual e reificador é fazer uma leitura muito 

próxima do fetiche do objeto, é praticar o que se tenta negar e não perceber a emissão aos 

espaços institucionais da prática poética e a sua própria circulação enquanto signo; é, em 

última análise, paralisá-lo em uma inércia crítica. Existe um movimento do poema em direção 

à audiência que não há como abordá-lo fora de uma lógica das correlações. Embora a questão 

do leitor de poesia seja mais claramente colocada por Anticéu, como será visto mais adiante, 

Sol de Maiakovski, já remete para um fora ou além de si mesmo. Enquanto objeto sempre em 

relação, enquanto signo que remete a signo – Maiakóvski, Caetano Veloso, Roberto Carlos -, 

o objeto-signo não pode tornar-se simples coisa pura, simples presença, mormente num caso 

agressivo e cegante como este, o que uma leitura fetichista poderia supor, pois só existe na 

troca, no vazio que preenche com outros dizeres e outros lugares, intersemiose onde o puro 

objeto não pode existir, posto estar sempre relacionado a um sujeito que o apreende num 

tempo-espaço atual (Didi-Huberman, Op. Cit.).  
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É nesta remissão inevitável ao outro que os projetos concretistas e construtivistas se 

tocam como projetos utópicos de intervenção na prática cotidiana. Se Tvgrama I remete ao 

vídeo, à problemática do dispositivo contemporâneo, Sol de Maiakovski diz respeito a uma 

questão de ordem semiósica. O homo poéticus aqui não está tanto no meio ou no suporte, mas 

no percurso do signo; Sol de Maiakovski diz respeito a uma arqueologia do signo, narra as 

diversas profundidades e profusões das ordens simbólicas: simbolismo ancestral do rei-sol, 

forma plástica primeva aliada a um realismo pop, a grande poesia moderna, a música urbana 

dos jovens, uma certa ironia em contraponto no vermelho ofegante dos versos tom de 

comício.  

Os versos citados são verdadeiros ready-made, críticas do hábito, só que não mais pela 

indiferença, como muito queria Marcel Duchamp, mas pelo choque, por uma espécie de 

ritualização do objeto montado. A montagem implicada no poema não se presta unicamente a 

uma crítica do hábito artístico ou literário, mas a uma incorporação de outra ordem. O circuito 

que des-faz vai direto às memórias, aos mananciais simbólicos, e ideológicos, por sob o signo. 

O objeto-signo-cartaz desmancha e refaz o sujeito do Um ao coletar no caminho seus próprios 

mitemas cotidianos. O lugar que se forma não define unitariamente nem se divisa com total 

clareza subjetiva (o pronome que aponta não para um, mas para muitos: Meu, do Sol? Do 

poema em si mesmo? Do autor-Maiakóvski? Das vozes incorporadas? Do montador?).  

É hiperbólico o teor subjetivista, egocêntrico, de Sol de Maiakóvski, em que o sujeito 

do pronome meu se irmana com a pragmática cintilante do sol. Enquanto centelha publicitária, 

provoca um choque tanto pelo amarelo cegante, quanto pelo excesso deste eu, que parece 

conter de um só golpe, feito um raio, a tradição personalista e subjetivista da poesia de língua 

portuguesa, e sua implosão. O “eu-lírico”se contradiz e perde sua potência inicial, de pendor 

romântico, na mesma medida em que expande o alcance de sua voz. O discurso citado ao ser 

discurso no discurso torna-se avaliativo, porque fruto de uma escolha. Constituído de uma 
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presença que não se esgota em si mesma, o humano implicado ultrapassa o teor idioletal do 

que afirma, e abre a significação para a participação do/no outro. Do eu potente, 

individualista-burguês, o sujeito assume o constituinte social de sua liricidade. Maiakovski e o 

poeta-cantor de rua, ao se espelharem, se re-constroem. E o Intradutor situa-se nesta inter-

relação dinâmica assumindo a multiplicidade da consciência individual. A memória social 

contida na palavra brota e o signo, ao referir-se a uma situação semiótica passada, Maiakovski 

ou a tradição poética da língua, a apropria ao presente. Evocar uma dimensão social da lírica 

aqui é chamar atenção para esse eu tão concentrado em si mesmo e ao mesmo tempo tão 

esvaziado, saído da reificação individualista do gênio romântico para a assunção coletiva de 

seu discurso. O projeto do intradutor revigora e assume para si o projeto do original, 

Maiakóvski.  

Por tudo isso, é inevitável situar o poema, pelo ready-made da música popular de 

massa que incorpora, em sua relação com Marcel Duchamp e com a art pop anglo-americana, 

tão duchampeana em certos aspectos. Duchamp, de quem Augusto de Campos tem se 

aproximado bastante recentemente e que talvez tenha sido o mais crítico e radical artista do 

último século, buscava um esvaziamento total dos objetos de seu valor de uso, tornava inútil o 

objeto útil levado ao museu, o ready-made, na mesma medida em que esvaziava, no mesmo 

gesto, toda beleza do objeto artístico. Duchamp buscava uma beleza da indiferença (Paz, 

2002, p. 15), por isso seu gesto esteve sempre mais próximo do silêncio e a metaironia total a 

que submetia todas as coisas que o cercavam e que levou sua obra a uma quase aporia, a um 

abandono quase total da prática artística, como uma conseqüência lógica de seu projeto. A art 

pop, sem o viés crítico de Duchamp, será quase sempre populista no uso que vai fazer dos 

objetos do mundo moderno. Sem o sentido destrutivo e revolucionário do mestre, os artistas 

pop em seu realismo cinicamente “superficial” praticarão um dadaísmo complacente, se isso 

não for um terrível paradoxo. A Intradução não endossa a tendência ao entulho, bastante 
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comum no apelo visual dos artistas pop americanos e ingleses; seleciona nos materiais 

cotidianos o “objeto útil”, expressão cara tanto ao grupo construtivista russo quanto a 

Noigandres. O objeto útil como atuação e atualização histórica. Não do entulho, mas da coisa 

viva, porque habitada de historicidade. O Intradutor recolhe, como um vampiro, a seiva dos 

outros. Fora do espaço tradicional da poesia e bem próximo da publicidade, é o esquecimento, 

uma espécie de tensão com a morte da tradição poética, que faz surgir um imperativo da 

memória, que se atualiza na citação. E é desta memória, radicalmente seletiva, que nasce a 

projeção ao futuro, ausente da ironia dadaísta e da permissividade da pop art. A autoria se 

dilui, parece sumir na dispersão de fragmentos, podemos dizer, elétricos que o objeto-signo 

carrega de presenças assumidas. A “função-autor”38, de que fala a análise do discurso 

foucaulteana, é abalada em sua raiz pela forma “não institucional” da citação, ou melhor, da 

remessa de citações, de re-constextualizações do discurso e da história alheia. Para além das 

críticas que vêm o contemporâneo como a amnésia da história, a poiesis vislumbra um estar 

na história com todo o seu peso de tempo das durações. O observador é invadido pelas ondas 

ruidosas do espaço e paradoxalmente incitado a adentrar no Tudo, do silêncio e da afasia, à 

potência e à invasão.  

Sol de Maiakóvski lembra as palavras de Bakhtin a respeito da natureza dialógica da 

consciência: toda a parte verbal de nosso comportamento (quer se trate de linguagem 

exterior ou interior) não pode, em nenhum caso, ser atribuída a um sujeito individual 

considerado isoladamente (2001, p. 108). Nele, as vozes constitutivas da consciência se co-

batem em diferentes momentos históricos, sociais e linguísticos. O corte da subjetividade 

unificada satura o enunciado de outras presenças, que não criam um babelismo porque estão 

em uníssono, formando antes um coro, um cortejo, ou uma marcha. Atravessado pelas 

palavras do cantor popular de massa, o lirismo inicial do poema de Maiakovski se afirma e se 

                                                 
38 “A responsabilidade do autor é cobrada em várias dimensões: quanto à unidade do texto, quanto à clareza, 
quanto à não contradição, quanto à correção, etc.” ORLANDI, ENI P.. (2001, p. 80). 
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suspende, transforma-se em projeto coletivo. O slogan do eu todo poderoso irmanado com o 

sol critica seu próprio egocentrismo. O sujeito do pronome meu não pode ser rastreado a não 

ser pelo que não é: Maiakovski, Caetano Veloso, Roberto Carlos. O intradutor é alguém que 

só se encontra fora de si mesmo. O lírico e o emocional saem da esfera do indivíduo e se 

propõem como demanda social.  

A postura que este eu-textual assume, história potencial e memória objetiva, reacende 

o debate a respeito do pastiche e do espaço de encenação aberto pela referência indicial a 

outros contextos na Intradução de Augusto de Campos. Indicial enquanto vestígio de uma 

outra fala que habita a consciência individual. A ecopoética se assume indício da dinâmica 

social e das outridades históricas que se corporificam no agora do intradutor.    

Em última análise, é pertinente situar Sol de Maiakóvski no debate teórico 

contemporâneo para colocar em que medida ele e por extensão a poética de Augusto de 

Campos, se situa fora e distante dos paradigmas teóricos em voga que tomam o equívoco 

termo/período pós-modernismo como objeto de análise. Pressupostos tais como 

espontaneidade, idioleto, esquizofrenia, perda do sentido histórico etc não se aplicam a Sol de 

Maiakovski nem à poética de Augusto de Campos como um todo.  

Em 1983, Fredric Jameson publica “O pós-modernismo e a sociedade de consumo” 

(1993). Neste texto influente e que suscitaria diversas polêmicas, Jameson pretende mapear o 

que chama de a lógica cultural do capitalismo tardio. Argumenta que o “pós-modernismo” 

tem como traços definidores o pastiche e a esquizofrenia39. O pastiche nasce para o crítico 

norte-americano de uma suposta impossibilidade de qualquer questionamento da ordem 

social, pois os modernistas já o teriam feito sem efetivos resultados práticos e, ademais, vive-

se em um tempo de extrema fragmentação social em que o capital pós-industrial já não 

obedece a nenhuma ordem prévia, a não ser a de sua própria lógica interna. A paródia, figura 

                                                 
39 O próprio Jameson problematizou posteriormente seus próprios argumentos. No entanto, a influência deste 
texto, como texto pioneiro que num certo sentido foi, continua fortíssima mormente nos países de língua inglesa 
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típica dos modernistas, só seria possível quando uma ordem ou tradição sustivesse a ordem 

social contra a qual o gesto paródico se insurgiria; sem uma ordem que lhe sirva de contra-

legitimação, ao “sujeito pós-moderno” só é possível o pastiche, a mímica verbal de uma fala 

passada indiferente. Sobre a diferença do pastiche e da paródia, bem como do modernismo e 

do pós-modernismo, escreve Jameson: 

 

Tanto o pastiche quanto a paródia implicam a imitação, ou melhor, a mímica de outros 
estilos, particularmente dos maneirismos e contorções estilísticos de outros estilos. [...] 
O pastiche, como a paródia, é a imitação de um estilo peculiar ou único, o uso de uma 
máscara estilística, a fala numa língua morta: mas uma prática neutra dessa mímica, 
sem a motivação ulterior da paródia, sem o impulso satírico, sem o riso, sem aquele 
sentimento ainda latente de que existe algo normal, comparado ao qual aquilo que está 
sendo imitado é muito cômico. O pastiche é a paródia vazia, a paródia que perdeu seu 
senso de humor (p. 29). 

 

Sol de Maiakovski diria que o argumento de Jameson é polêmico no mínimo três 

vezes: 1) por querer definir uma época por uma prática bastante recorrente na história, o 

pastiche; 2) por sugerir uma total falta de normalização e de condicionamento dominante no 

estágio contemporâneo do capitalismo; e 3) por postular a possibilidade de uma 

“neutralidade” do signo quando migra de um contexto para outro.  

O pastiche é uma prática comum nas vanguardas modernistas, de que são exemplos 

Marcel Duchamp e as personae poundeanas, num plano internacional, e a poesia Pau-Brasil 

de Oswald de Andrade, no Brasil. Também não será difícil rastrear um hábito pasticheiro na 

história da arte e da literatura pré-modernista, nos exercícios poéticos orais tradicionais e nos 

padrões mnemotécnicos repetíveis e reapropriáveis próprias da poesia vocal. Quanto à 

ausência de ordem dominante, a lista de filósofos e sociólogos que tentaram mostrar o quanto 

o capitalismo pós-industrial é autoritário e cerceador seria um tanto vasta e mais do que 

suficiente para questionar o pressuposto jamesoneano do fim da velha Ordem e, por 

conseqüência, da impossibilidade da paródia. Não se quer aqui entender que Sol de 

Maiakovski como paródia, pois claramente não há nele nenhuma contradição aparente ou 
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ruptura absoluta com o original, antes formam, como já foi dito, um uníssono. Mas várias das 

características da paródia podem ser encontradas na Intradução de Augusto de Campos se 

forem investigadas em profundidade, há, por exemplo, uma explícita paródia de alguns 

sustentáculos da instituição literária, autoria, plágio, propaganda, cultura de massa etc. Além 

disso, e o que é mais importante, o pastiche, enquanto remissão a um outro discurso, jamais 

será uma “prática neutra”.  O deslocamento nunca se faz sem vestígio, sem marca tanto no 

sujeito que se desloca quanto no objeto que ele carrega. O discurso citado conserva ao menos 

rudimentos de sua integridade lingüística, de sua autonomia estrutural primitiva e de seu outro 

contexto discursivo: 

 

A diluição da palavra citada não se efetua, e não poderia efetuar-se, completamente: 
não somente o conteúdo semântico, mas também a estrutura da enunciação citada 
permanecem relativamente estáveis, de tal forma que a substância do discurso do outro 
permanece palpável como um todo auto-suficiente (Volochinov, 1995, p. 145),  

e 

O mecanismo desse processo não se situa na alma individual, mas na sociedade, que 
escolhe e gramaticaliza – isto é, associa às estruturas gramaticais da língua – apenas 
os elementos da apreensão ativa, apreciativa da enunciação de outrem que são 
socialmente pertinentes e constantes (Op. Cit. p. 146) 
 

 Estes dois fragmentos de Volochinov mostram o quanto de seletividade e de escolha 

social está contido no discurso citado. Os críticos que abordam o fenômeno da 

intertextualidade concordam que quanto mais forte for a hierarquia entre os textos, os 

contextos e os interlocutores maior será o condicionamento do texto de chegada a delimitar 

com clareza as vozes citadas. No entanto, em Sol de Maiakovski o que se tem é um processo 

de diluição das hierarquias possíveis entre as vozes citadas, que se imbricam parataticamente. 

Se for possível utilizar o termo pastiche para o que se dá no poema, seu sentido tem que 

redefinir qualquer idéia de esvaziamento dos textos e dos contextos. Se o que se tem aqui não 

é uma paródia, nem por isso a remissão a outros contextos discursivos pode ser encarada 

como semiose esvaziada ou neutralizada. Se as origens se problematizam, se alteram seu 
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estatuto inicial, nem por isso deixam de carregar consigo os indícios de seu habitat anterior, 

constelados em um presente que não recolhe a esmo, mas que monta sua relação dinâmica 

com os tempos e os lugares. Se o pastiche na acepção de Fredric Jameson se aplica 

coerentemente a boa parte dos produtos culturais contemporâneos, se não a sua maioria, nem 

por isso pode dar conta em um lance totalizador de todas as formas de remissão ao passado e 

aos discursos que o constituem na nossa época, logo termos como este aplicados ao “pós-

modernismo” como muito se tem feito não passa de uma abstração que antes reforça que 

questiona a tal ordem “não percebida”. 

Aplicável à macheia no contexto anglo-americano, os pressupostos de Jameson são 

inoperantes para a poética de Augusto de Campos e para o contexto brasileiro. Para além do 

pastiche ou da paródia, a Intradução de Augusto de Campos está mais próxima da fecunda 

reflexão sobre a montagem, que as vanguardas, mormente o cubismo e o construtivismo 

russo, praticaram. A montagem construtivista teve no ideograma chinês um modelo e é sabida 

a relação entre o método ideogrâmico, bebido pelos concretistas em Fenollosa-Pound, e a 

Poesia Concreta. O ideograma e a montagem requeridos pelo grupo Noigandres visam dar 

forma a “um complexo dialético de relações”. A montagem, mormente a “montagem 

ideogrâmica” teorizada e praticada no teatro e no cinema por Eisenstein, é um dos pilares da 

crítica concretista ao linearismo-silogístico do poema tradicional. É matriz de uma lógica das 

correlações contra a lógica das identidades (Campos, 1994, p. 84). Textura verbi-voco-visual, 

montagem. 

Assim, Sol de Maiakovski pode representar na poiesis de Campos um outro pólo de 

sua prática. Se Mallarmé o instiga à pesquisa laborativa, a consciência da tactilidade dos 

suportes e dos sistemas semióticos; se João Cabral aprofunda a consciência contextual-

recepcional brasileira, como se verá mais adiante, Sol de Maiakóvskii é o teor mais 

propriamente ideológica que a poiesis de Campos vai assumir. O objeto-signo é uma crítica 
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política das origens que, não obstante um desejo obsessivo pelo passado, não o apreende 

como objeto reificado na umidade lacrimal do luto. A história, latência durável na 

consciência, surge unicamente na sua relação com o presente em sua potência de futuro. A 

montagem é o resultado a que chega a pesquisa dos materiais lingüísticos, visuais e sonoros. 

Se na leitura de Mallarmé importa o que pode ser chamado de uma “função gráfica”, a 

montagem em Sol de Maiakovski implica uma “função sígnica”, pois agora se trata de 

explorar mais do que as potencialidades dos meios, sobretudo as interações dos circuitos, 

fazer cruzar e dialogar caminhos que desde a aurora romântica até o alto modernismo se 

excluíram ou foram marginalizados. A autonomia da obra literária, e poética, demorou muito 

a pensar as vias que davam suporte ao próprio discurso da autonomia. A montagem permitirá 

articular o que antes não importava ao poeta literário que labutava na construção do objeto 

único e belo, a pesquisa daquilo que só a partir da década de 60 foi colocado: a batalha 

sangrenta da instituição para defender seus muros e o papel ancilar, autoritário, dado ao leitor 

em toda a sua história. No que diz respeito à poiesis, a não ser quando se confunde poiesis 

com poesia, a audiência nunca pode ser abandonada. A montagem, poética das relações, nasce 

da pesquisa genuína em busca das origens e de seus espaços institucionais de fundamentação 

e circulação.  

O problema da montagem e da pesquisa na poiesis de Campos faz lembrar o que 

escreveu em As contradições da vanguarda um dos mais contundentes opositores do 

concretismo, José Guilherme Merquior: vivendo sob o signo inverso, da prevalência da 

pesquisa sobre a obra, essa vanguarda padece de uma perturbadora esterilidade (1981, p. 

83). Tomando como base Sol de Maiakóvski, o que Merquior vê como um defeito da poética 

concretista e um de seus impasses éticos, deve ser percebido em sentido inverso, não como 

impasse, mas como atitude de contínua pesquisa histórica, de que esta Intradução de um 

poema de Maiakovski é exemplar. De fato, o trabalho de pesquisa na poiesis de Campos é 
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mais importante do que o acabamento reificado da Obra. Muito preso a um convencionalismo 

estético, como defender as fronteiras naturais, que, como linguagem viva, nenhuma arte pode 

desprezar, Merquior atira no alvo errado, e acerta. As intraduções questionam o conceito de 

obra acabada e a partir daí o ofício do tradutor se expõe em toda sua inteireza, pesquisador de 

uma história em movimento, antípoda da temporalidade a-histórica, platônica, implícita no 

conceito de Obra do crítico. O trabalho de pesquisa do tradutor não será estéril porque vem 

acompanhado por uma práxis poética, uma verdadeira “guerrilha cultural”40. A pesquisa é 

indissociável do projeto e o projeto que se inicia com o Poetamenos de 1953 pode ser 

aproximado de uma utopia radicalmente contemporânea em Augusto de Campos muito 

próxima dos projetos, também utópicos, de Maiakóvski. Pesquisa e projeto são as duas faces 

da moeda concretista de onde é possível argumentar a favor de uma utopia contemporânea 

encarnada na vanguarda brasileira em seu diálogo constante com o projeto também utópico do 

construtivista russo. 

Argumentar a favor de um projeto utópico em pleno deslumbre das pós-utopias 

(Perrone-Moisés, 1998) pode parecer anacrônico, mas é antes a constatação de que o 

contemporâneo não descarta os projetos de futuro, é a assunção de que no Brasil pós-64 a 

história não pode ser encarada como pura fatalidade, como um estar aí destituído de latência, 

é perceber e assumir os equívocos e as transformações da história enquanto projeto de crítica 

política rumo aos homens e à sociedade futura.  

Se as utopias tendem a ser totalitárias, idealizadoras de um espaço social fechado 

acima da ação da história, o projeto implícito em Sol de Maiakovski, e em última análise em 

toda poética de Augusto de Campos, é de uma utopia não harmônica, contraditória, 

dissonante, como atesta este objeto de tantas vozes, contra o tempo estático das utopias 

místicas e/ou reacionárias, pois não nega o real, o assume para projetar na/pela poiesis o 

                                                 
40 A expressão é de Ana Cristina César, utilizada pejorativamente para questionar o Paideuma concretista (1999, 
p. 403).  
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tempo advir.  Os projetos de Maiakóvski e de Augusto de Campos se tocam: são utopias que 

assumem o tempo e o espaço das histórias contemporâneas, só a partir de onde as 

possibilidades objetivas do futuro podem se inscrever. Diferente das “utopias imaginárias” 

(Nunes, 1976), pode-se dizer que em Campos/Maiakovski existe uma utopia que não quer 

suprimir a história em favor de uma temporalidade mítica, mas que está encravada nela, pois 

Sol de Maiakovski contém A força do movimento básico tradição/tradução, sabe que a sua 

linguagem não é senão um instante individual dos tempos da linguagem. Por isso mesmo, o 

seu espaço está infiltrado pela permanente passagem de outras linguagens (Barbosa, 1986, p. 

36), e de outros tempos. 
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ANTICÉU 

 

Marques Rebello, que acaba de comemorar seu 
cinqüentenário e mostrou-se contra a poesia e a 
pintura concretistas, acaba de machucar a mão. 

Diário da noite, 14/02/1957 

 

O objetivo deste capítulo é mostrar como a poiesis de Campos, especialmente uma 

ocorrência sua, Anticéu, coloca a recepção e o papel do receptor. A maneira singular como 

vai colocar o receptor em ação e pressupor uma recepção ativa remete diretamente a uma 

problematização dos pressupostos recepcionais não apenas da tradição literária, mas da 

tradição artística de um modo geral. Para melhor introduzir a questão mais ampla da literatura 

que ele propõe, é necessário introduzir o autor como leitor, buscar os implícitos da prática 

recepcional que estão na base da própria feitura do objeto em questão. João Cabral de Melo 

Neto assume, por isso, um lugar privilegiado na poiesis de Campos, análogo em densidade ao 

desempenhado por Stephane Mallarmé e Vladimir Maiakóvski. O poeta pernambucano foi o 

poeta contemporâneo brasileiro a quem a Poesia Concreta de imedito remeteu; é, sobretudo, o 

poeta do tríptico de 1947-1949 que influenciara Noigandres. Mas o que aprofunda o diálogo 

de João Cabral de Melo Neto com Noigandres são também as reflexões críticas do poeta sobre 

a relação entre a poesia e sua audiência. Num texto da mesmo época do tríptico, o poeta 

escreve Joan Miró. Este texto que aborda a recepção de arte instituída pelo ocidente moderno, 

tomando como base a pintura de Joan Miró, tem fortes pontos de contato com a Teoria da 

Poesia Concreta, no que desemboca em Anticéu. Além disso, o que reforça ainda mais a 

relação e a aprofunda, o poeta pernambucano em Agrestes dedicou o livro inteiro e um poema 

ao leitor Augusto de Campos.  

Não que cada uma destes textos remetam diretamente aos outros, trata-se, contudo, de 

observar a coerência de um projeto poético-político na poiesis da língua portuguesa, 
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verdadeiro “anti-projeto” marginal de pesquisa que inclui a recepção. João Cabral de Melo 

Neto ainda assume uma outra função para a abordagem aqui proposta: ele será o poeta da 

literatura por excelência, poeta maior que a esteve torcendo, questionando, “apedrejando”, 

expandindo; se Mallarmé remete à semiose contemporânea do vídeo, o poeta pernambucano 

finca sua raiz na problematização maior da escrita, sua ruptura é da poesia literária para fora 

de si mesma (Mallarmé) mas para dentro de semiose escrita. É neste sentido que sua poética 

passa a ser, indiretamente, um diálogo com Noigandres, cujo ápice se situa por volta dos 

primeiro anos década de 1980, com A Augusto de Campos41 (1988, p. 69) e Anticéu (1994, 

p. 33). Assim, este diálogo, verdadeiro mise en abyme, como outros que se viu aqui sugere 

uma discussão diversa das anteriores, pois põe em cena uma problemática da própria 

literatura, representada pelo poeta que aqui será considerado seu poeta máximo, João Cabral 

de Melo Neto.  

A abordagem que aqui se propõe elege uma dominante metodológica, dentro das 

inúmeras possíveis - a problematização do estatuto semiótico do poema impresso e a correlata 

redefinição do papel do leitor – sabendo que o fechamento que é qualquer dominante 

metodológica é provisório, pois remete sempre a um exterior, objetiva perceber melhor a 

dispersão que é todo sentido. O médium em si mesmo diz muito pouco, o médium é processo 

e cruzamento de determinações históricas, afetivas, sociais. O que interessa de fato aqui é este 

fora do texto, a borda: o que se passa não nas palavras, sempre de boa saúde, mas entre elas, 

                                                 
41 A AUGUSTO DE CAMPOS: Ao tentar passar a limpo,/ refazer, dar mais decoro/ ao gago em que falo em 
verso/ e em que tanto me rechovo,/ pensei que de toda a gente/ que a nosso ofício ou esforço,/ tão pra nada, dá-se 
tanto/ que chega quase ao vicioso,/ você, cuja vida sempre/ foi fazer/catar o novo/ talvez vejo no defunto/ coisas 
não mortas de todo.// Você aqui reencontrará/ as mesmas coisas e loisas/ que me fazem escrever/ tanto e de tão 
poucas coisas:/ o não-verso de oito sílabas/ (em linha vizinha à prosa)/ que raro tem oito sílabas/ pois metrifica à 
sua volta;/ a perdida rima toante/ que apaga o verso e não soa,/ que o faz andar pé no chão/ pelos aceiros da 
prosa./ Nada disso que você/ construiu durante a vida;/ muito aquém do ponto extremo/ é a poesia oferecida/ a 
quem pode, como a sua,/ lavar-se da que existia,/ levá-la à pureza extrema/ em que é perdida de vista;/ ela que 
hoje da janela/ vê que na rua desfila/ banda de que não faz parte/ rindo de ser sem discípula./ Por que é então que 
este livro/ tão longamente é enviado/ a quem faz uma poesia/ de distinta liga de aço?/ Envio-o ao leitor contra,/ 
ao leitor malgrado/ e intolerante, o que Pound/ diz de todos o mais grato;/ àquele que me sabendo/ não poder ser 
de seu lado,/ soube ler com acuidade/ poetas revolucionados.  
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na diagonal, diagonal constituída pelo leitor e por seus rituais privados de recepção. Daí que a 

dominante metodológica é um estágio necessário para que, a partir de um fechamento 

provisório, se descortine não o que o autor deu ou o leitor achou, não raro por acaso, e sim o 

processo que se estabelece entre o semiótico, o histórico e o estético. 

Portanto, não se pretende aqui fechar o sentido no veículo, apenas, e a ênfase recai 

sobre João Cabral como precursor, atentar para o aquém/além do signo como ponto fulcral de 

onde e só de onde pode nascer o movimento dos sentidos. Para transcender a frialdade da 

ferramenta é preciso habitá-la, como fez João Cabral na recorrente metáfora do deserto. 

Anticéu é um objeto em que se habita, mas um habitar que é sempre um fora, que é sempre 

um reconstruir, um desfazer tecendo, lugar onde recepção e produção, leitura e escritura, não 

se separam; espaço onde a antiga divisão do trabalho intelectual entre escreventes e leitores se 

desconstrói. Se nenhum sentido se dá antes do ato de geração do signo, se não existe sentido 

anterior à semiose, Anticéu incorpora o trabalho da história, ou melhor, incorpora a história 

como indício, como rastro deixado por ato de recepção.  

Duas direções de abordagem serão tomadas para dar conta deste objeto particular que 

esta mesa sustenta e que exige particularizar ao máximo o objeto e as situações: 1) no plano 

“intrínseco”, da tradição poético-literária, como inscreve sua radicalidade e a que projeto 

poético ele se filia para dele se afastar colocando as questões objetivas de seu tempo; 2) no 

plano “extrínseco”, das práticas de recepção, como o Anticéu permite ir além do propriamente  
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Escaner da versão utilizada de Anticéu. 
 
 

“poético” e colocar questões que dizem respeito à teia complexa que é a produção, a 

circulação e a recepção dos textos.  

A poesia literária brasileira do século XX possui dois poetas que levaram a pesquisa 

sobre a poesia da literatura a provavelmente suas duas experiências mais radicais, tanto no 

plano artístico literário, o questionamento da tradição poética nacional, quanto no plano sócio-
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político, a crítica ao colonialismo e a seus pressupostos correlatos: o antropófago Oswald de 

Andrade e o nordestino-antinordestino, João Cabral de Melo Neto. Estas duas experiências 

poéticas, de influências visíveis, embora não de todo reconhecidas e assimiladas, na cultura 

brasileira contemporânea, estão na origem da ruptura concretista, e informam o viés mais 

propriamente político do “paideuma” de Noigandres. A atenção ao dado político aqui se deve 

ao fato de Anticéu, ao explicitar a necessidade de uma outra forma de intervenção do seu 

leitor, se aproximar bastante das vanguardas participantes, construtivas e construtivistas, se 

atentarmos para a relação entre a leitura do braille e a intervenção “escultórica” na superfície 

da página exigida ao leitor. As elipses desconcertantes e as metonímias dos manifestos, dos 

poemas e dos dois romances “cúbicos” de Oswald de Andrade e a desmontagem em João 

Cabral de Melo Neto de um culto à interioridade e ao subjetivismo e do idílio a um certo 

nordeste perverso instituído pela literatura brasileira pós-romântica, quebraram as harmonias 

literárias nacionais, sempre devedoras dos países europeus e posteriormente norte-americanos. 

Estas duas poéticas estabelecem dois problemas cruciais para o poeta brasileiro e latino-

americano: 1) a leitura crítica das tradições, das heranças, das incorporações (Oswald de 

Andrade); 2) a crítica aos pressupostos culturais dominantes (e oficiais), através de sua 

manifestação poético-literária, em João Cabral de Melo Neto.  

Pelo que já foi exposto anteriormente, por sua preocupação com as formas de recepção 

poéticas, é o João Cabral do final da década de 40 que mais diretamente interessa para uma 

abordagem de Anticéu, não só por estar mais próximo de Augusto de Campos, como um 

contemporâneo, mas também, e principalmente, por já trazer problemas que à vanguarda de 

22 não estavam ainda postos, como uma redefinição crítica dos nossos modelos sócio-

culturais específicos, as tensões internas da literatura, como o problema do regionalismo em 

João Cabral e um certo conceito dominante de nordeste na crítica cultural brasileira. João 

Cabral manteve a partir dos anos 60 um contato ora implícito ora explícito com os de 
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Noigandres, atesta A Augusto de Campos, poema que abre “Agrestes”,  antologia que reúne 

poemas escritos entre 1981 e 1985 do poeta pernambucano e que aqui interessa  bastante.  

O João Cabral do tríptico - Psicologia da composição, Fábula de Anfion e Antiode, - 

de 1947-1949 (1975) - é o interlocutor que, desde os manifestos do início da década de 50, os 

concretistas vêm sinalizando como o poeta do pós-guerra a levantar as questões mais 

instigantes para a poiesis contemporânea, tanto em seus poemas quanto em seus textos 

críticos. Anticéu dialoga em profundidade com Antiode, como aqui se tentará mostrar, 

levando a desconstrução cabralina da “poesia dita profunda” a um patamar teórico-poético 

raras vezes encontrável na poesia contemporânea, brasileira e internacional.  No que 

anteriormente foi referido como o plano extrínseco, é na arte conceitual e na arte performática 

que Anticéu encontrará pares fecundos, no que permite articular de uma crítica do uso 

tradicional do texto poético e chamar atenção para os aspectos institucionais, ideológicos, que 

sustentam as formas de recepção e, por conseguinte, o valor de uso dos objetos culturais. Se 

posto na configuração específica do “capital literário” de seu tempo, João Cabral questiona 

justamente a origem disponível, ou do disponível, nos poetas seus contemporâneos e acentua, 

de uma maneira que para sua geração soava vulgar, a relação entre o signo escrito, a 

convenção literária dominante e os pressupostos da recepção que, como se sabe, foi 

preocupação constante da prosa do poeta.  

É nesta colocação do problema que vai beber a poesia concreta em 1953, também 

acusada de funcionalista e reificante por vários críticos canônicos, não obstante os poemas 

concretos da fase heróica (1953-1956) serem, segundo estes mesmos críticos, “excêntricos”, 

“ilegíveis” e “incompreensíveis”. 

Assim, a leitura que aqui é feita se afasta de alguns textos críticos que abordam a 

poesia de João de Cabral desta fase como integrante de um universo muito próximo daquele 

da precisão funcional, da otimização dos resultados e da conseqüente acumulação de um 
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capital literário (Siscar, 2002, p. 160), crítica que se parece com a que Tereza Cabanas faz ao 

concretismo: 

 

Que significado tem para a experiência estética moderna a conquista de um tal grau de 
desvinculação referencial, a consolidação de uma tal independência que remete o 
poema a uma exclusiva imanência estrutural, a seu particular universo de leis 
compositivas?  Que deduzir de uma poética que se coloca na contracorrente da 
concepção moderna que entronizou o poema como uma ilimitada experiência estética 
identificada com a existência do poeta, seu artífice, e com uma subjetividade 
essencialmente crítica e questionadora das próprias circunstâncias que lhe dão vida? 
(Op. Cit., p. 111)  

 

As respostas estão tão à vista que as questões levantadas parecem tolas: foi justamente 

o diálogo com a música, a arquitetura e a cultura de massa um dos pilares dos manifestos 

concretistas; desfiliar o concretismo de uma tradição crítica moderna parece má fé, pois os 

concretos dedicaram boa parte de suas produções, e de suas próprias vidas, a propagar a 

tradição crítica moderna, de Sousândrade a Maiakovski. Tanto lá, na crítica a João Cabral 

quanto aqui, tem-se o que Didi-Huberman chama de “tautologia”:  

 

O homem da tautologia terá portanto fundado seu exercício da visão sobre uma série 
de embargos em forma de (falsas) vitórias sobre os poderes inquietantes da cisão. Terá 
feito tudo, esse homem da tautologia, para recusar as latências do objeto ao afirmar 
como um triunfo a identidade manifesta – minimal, tautológica – desse objeto mesmo: 
“Esse objeto que vejo é aquilo que vejo, um ponto, nada mais”. Terá assim feito tudo 
para recusar a temporalidade do objeto, o trabalho do tempo ou da metamorfose no 
objeto, o trabalho da memória – ou da obsessão – no olhar. Logo terá feito tudo para 
recusar a aura do objeto, ao ostentar um modo de indiferença quanto ao que está 
justamente por baixo, escondido, presente, jacente. E essa própria indiferença se 
confere o estatuto de um modo de satisfação diante do que é evidente, evidentemente 
visível: “O que vejo é o que vejo, e me contento com isso”... O resultado último dessa 
indiferença, desse ostentação em forma de satisfação, fará da tautologia uma espécie 
de cinismo: “O que vejo é o que vejo, e o resto não me importa” (Op. Cit., p. 41).  

 

E o resto é rastro no Cabral do tríptico e, de maneira ainda mais radical, no Augusto de 

Campos de Anticéu, onde rastro é indício de historicidade do ato de recepção. 

Se colocado em seu contexto, ou mais especificamente no “capital literário” de sua 

época, os problemas que o tríptico cabralino levanta está além da dialética tradicional 

forma/conteúdo, pois Drummond já havia feito isso à mancheia, tratou disso em toda sua 
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poética. O problema que interessa é o deslocamento, acompanhado de uma dissecação 

profunda da metáfora, que o poeta pernambucano tece do estatuto do poeta e/ou do “poético”, 

que diz respeito naquele momento muito à situação do poeta brasileiro, dentro e fora do país, 

e a uma relação crítica, não passiva, com Mallarmé, Valéry e Guillén, como já bem mostrou 

Luiz Costa Lima (1995). A velha crítica que se fez, se faz, a Cabral e ao concretismo soa 

superficial porque em prol de uma abertura, geralmente a elementos subjetivos e ao velho 

lirismo, reifica o objeto na medida em que o acusa de reificante.  

A leitura que Augusto de Campos fez disto tudo remete ao fato de que sem uma 

consciência dessa natureza não se produz nas mídias mais complexas, híbridas por definição, 

e, o que é mais importante aqui, não se problematiza seus potenciais de recepção, não raro 

públicos. Não há poesia sonora ou videopoesia sem uma relação problematizadora entre o 

“sonho” do poético, o sono da técnica e os papéis da audiência, ou, dito de outra forma, entre 

uma certa dominante sócio-cultural, o chamado “capital cultural” e os pressupostos de poder e 

valor implícitos na literatura e em outros meios semióticos. Trata-se antes da consciência de 

uma “situação de escrita” e de escritor. Supor que Cabral não colocasse, ou colocasse apenas 

de desvão, o problema do conteúdo, parece uma tolice.  Tendo lido como semiose crítica a 

proposta cabralina, Anticéu, ao inscrever uma performatividade de leitura, depõe qualquer 

objetivismo ou funcionalismo, pois a técnica não está nele esvaziada; se assume também 

enquanto componente de uma ecologia da recepção.  

Como acusar de reificante uma poética que se abre aos bastidores do “poético”, outro 

nome que poderíamos dar ao tríptico? Um signo, como há tanto tempo, que transita, significa 

em volta, como Anticéu? Nestas duas poéticas, que têm neste objeto-signo de Augusto de 

Campos seu ponto máximo de contato e de diferença, contra o funcionalismo está o histórico, 

talvez não tão perceptível, pelo menos para uma certa crítica corrente, por justamente estar na 

superfície. Em Anticéu tudo aponta para a historicidade como componente inalienável do 



 142

tecido, que é a poiesis. História não apenas dos “escreventes”, mas do processo complexo que 

é a cultura, incluindo nela como lugar fundamental o pólo da recepção que é invenção.  

Talvez o que mais assuste a tradição petrarqueana dominante na poesia literária 

brasileira, que voltou com força maior a partir da década de 1980 com o exemplo da poesia-

diário-confissão dos “marginais” cariocas, seja a clara característica de projeto, poético e 

político, implícito na antitradição de Noigandres. Embora pedra de toque em outras 

manifestações artísticas como a arquitetura, não é um hábito de poetas no Brasil, muito menos 

projeto inscrito no próprio texto poético. poiesis como projeto é semiótica como leitura 

histórica, pois não há projeto sem a atenção à dialética passado-presente; pois projeto é futuro 

e futuro possível, logo inserido na ambiência dos possíveis da historicidade. Ligada aos 

valores platônicos e à dicotomia bastante acentuada entre o interior e o exterior, entre a 

profundidade e a superfície, dicotomia tipicamente cristã e pequeno burguesa, a tradição da 

poesia nacional, e uma certa prática crítica, não podem ver posividade nas “poéticas 

projetivas”, na consciência histórica que, praticando a poiesis como pesquisa no presente da 

tradição, a projeta para o futuro, como leitura, sim, crítica do presente.  

A “interioridade”, da ordem do vago, do divino, do profético, não pode intervir 

ativamente na ação do signo, pois ele já nasce pronto, seja por Deus, a inspiração ou o 

inconsciente. Logo, intervir, através da poiesis, nos meios de transmissão simbólica 

contemporâneos, intervenção nunca de natureza totalmente poética ou estética, mas 

fundamentalmente política, é impensável para o “clube dos líricos” (a expressão é de João 

Cabral). Diante do computador e da televisão (problema colocado indiretamente pela poiesis 

de Campos desde 1953), a poesia de “expressão interior” não pode ser produzida a não ser se 

entregue à mão de um técnico, separando nitidamente o poeta da execução do seu trabalho, 

aprofundando o papel apenas ancilar do poeta no nosso tempo.  
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Não se trata de defender uma corrida dos poetas aos novos meios; trata-se antes de 

levar em consideração 1) a própria história da poiesis, que demonstra ter estado ela sempre 

em diálogo, uso e problematização, com os sistemas de transmissão de seu tempo; 2) no plano 

interno, quebrar um certo hábito de identificar poiesis com poesia-interiorização, emotividade, 

profundidade; buscar a história de tudo isso no ocidente e como a ela aderimos; 3) toda nova 

dominante semio-midiática re-significa a anterior e possibilita sobre ela uma problematização 

que antes da nova dominante o hábito não permitia (Cf. Pignatari, 1984, p. 9; McLuhan, 1998, 

p. 12).  

João Cabral inicia uma nova relação, que a poesia concreta e ainda mais o que pode 

ser chamado de um pós-concretismo, a poiesis de Campos a partir de 1964 (Popcretos), 

aprofunda.  

“Racionalidade”, “geometrização”, “denotação”, “despoetização” etc. Todos esses 

pontos comuns a que a fortuna crítica de João Cabral chegou são patentes na poética cabralina 

e representam muito dentro da complexidade e da riqueza da poesia do poeta pernambucano, 

no entanto resta abordar sua poesia indo além do interesse poético-literário, pois se são 

verificáveis estes núcleos na obra, muito se perde quando a abordagem não ultrapassa o plano 

propriamente poético. Os problemas fundamentais para a poética contemporânea colocados 

por João Cabral desde a década de 40 ficam restritos ao nicho das letras. Sua poesia e prosa 

crítica representam as primeiras discussões mais propriamente intersemióticas que se tem 

notícia no Brasil e assumem ares quase de programa.  

João Cabral refletiu de maneira extraordinária sobre a prática da poesia com os olhos 

voltados para as outras artes e as novas mídias, especialmente o cinema e o rádio. Muito da 

singularidade da obra do poeta pernambucano nasce desta reflexão sobre problemas 

específicos de outras artes, que o poeta transpõe para a sua poesia, criando esta dicção única 

que de claro se reconhece nele. Questões que pintores, cineastas, arquitetos, jornalistas etc 
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vivenciavam, instigam a poética cabralina e sua ruptura de imediato com a “geração de 45” e 

a tradição nordestina dominante. Pode-se dizer que Cabral coloca para a poesia no Brasil 

como nenhum outro poeta havia feito até então problemas de natureza tecnosemióticas; régua, 

esquadro, cálculos não são metáforas, embora a mesma crítica, fecunda e de alto quilate, que 

viu nela a despoetização e a denotação não tenha explorado estas palavras como não poéticas 

de fato. O poeta não evoca longinquamente problemas que dizem respeito aos arquitetos, para 

usar uma referência comum, que no poema apareceriam como metáforas desmetaforizadas, 

nele o poeta trabalha as palavras como superfícies opacas, poderíamos dizer, como manchas 

de tinta mesmo, só que prenhes de hábito, e hábitos semióticos. De veículo ou receptáculo, a 

mancha de tinta precisa ser encarada também como índice, e é na atenção ao “indício” que é o 

texto impresso que pode nascer o signo e seu sentido. Sem essa dialética com os materiais, 

com o aquém do signo, o poeta é um ser passivo vulnerável aos ideologemas lírico-

sentimentais: 

 

A poesia me parece alguma coisa de muito mais ampla: é a exploração da 
materialidade das palavras e das possibilidades de organização de estruturas verbais, 
coisas que não têm nada a ver com o que é romanticamente chamado inspiração ou 
mesmo intuição (Cabral, 1998, p. 135).  
 

Nesse sentido, a poética cabralina, ao colocar a crítica da metaforização no centro de 

seu projeto, se propõe como desconstrução da relação ingênua entre metáfora e identidade e 

pode ser encarada como o marco zero de uma poética das relações. A metáfora pressupõe uma 

identificação prévia entre dois significados, pacificados pela conotação. João Cabral, 

mormente em Antiode, se aproxima da paronomásia, que problematiza as identidades prévias 

dos significados e impõe a necessidade da dialética com o significante. A paronomásia só se 

presta a uma lógica das relações, neste caso, entre o aparato formal e seu sentido, o 

significado não pode ser exterior a sua configuração formal: a flor só pode extrair seu sentido 

na posição que ocupa dentro do jarro de flores: é uma explosão/ posta a funcionar,/ como uma 
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máquina,/ uma jarra de flores., como está em Antiode (1975, p. 336). E o concretismo pode 

ser definido como uma poética das relações, tanto da poiesis com a música, a arquitetura, a 

matemática, as artes visuais, quanto pela consciência crítica do espaço limítrofe da página no 

poema impresso, que aproxima o grupo do ideograma e do pensamento oriental, como expõe 

Augusto de Campos em um texto de 1956: 

 

Um novo conceito de composição, uma nova teoria da forma – uma organoforma – 
onde noções tradicionais como princípio-meio-fim, silogismo, verso tende a 
desaparecer e ser superadas por uma organização poético-gestalteana, poético-
musical, poético-ideogrâmica da estrutura: Poesia Concreta (Augusto de Campos, 
1987, p. 31). 

 

Daí estar João Cabral na origem do grupo Noigandres, como os concretistas sempre 

fizeram questão de enfatizar. É a consciência “escritural” do poeta pernambucano que abre o 

espaço pras radicais experiências plástico-poéticas de Augusto de Campos. Ambos são 

pesquisadores da negatividade42, mas uma negatividade que embora dialogue profundamente 

com o silêncio e a mudez, nasce justamente dessa necessidade de propor uma abordagem mais 

complexa das relações entre o poeta, os materiais brutos que manipula, não só palavras, mas 

arquivos, acessibilidade a determinadas fontes de informação e a “tecnologias” e lugar(es) de 

produção/recepção, etc., o signo propriamente dito e suas formas de circulação/recepção. 

Um texto crítico de João Cabral que toca mais de perto as questões que Anticéu 

colocará e que aprofunda a própria poesia do poeta pernambucano é Joan Miró (op. Cit., p. 

17-49). Escrito provavelmente pela mesma época do tríptico, pode-se dizer que neste texto o 

poeta reflete sobre uma história da pintura em sua relação com a superfície que contém o 

objeto pintado. Esta história, ou a crítica dela, fundamenta a interpretação que o poeta faz da 

pintura de Joan Miró. Desta leitura, dois pontos interessam diretamente à abordagem de  

                                                 
42 O último livro de poemas de Augusto de Campos se chama justamente Não. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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Anticéu: 1) o retraimento do relevo, da dimensão sensorial da superfície para o pintor; e 2) a 

crítica ao papel passivo do receptor, a partir do Renascimento: 

 

A presença intelectual do objeto desenvolveu-se à custa da utilização sensorial da 
superfície. Porque o aperfeiçoamento na representação do objeto terminaria por passar 
do desejo de obter a ilusão do relevo do mesmo objeto – já lograda, aliás, 
anteriormente ao renascimento – ao desejo de obter a ilusão do ambiente em que ele se 
situava. Isto é: a pintura desenvolveu-se em outra dimensão. Em profundidade (o que é 
mais do que relevo). 
Desenvolveu-se em profundidade: esse aparente enriquecimento da superfície vinha, na 
verdade, limitá-la. Por exigências da terceira dimensão se anulava na superfície a 
possibilidade de receber o tempo ou uma grafia qualquer que exigisse para sua 
contemplação um ato não estático do espectador. 
A terceira dimensão em pintura anula a existência do dinâmico (essa riqueza da antiga 
pintura decorativa) porque para ser percebida, em sua ilusão, exige a fixação do 
espectador num ponto ideal a partir do qual, e somente a partir do qual, essa ilusão é 
percebida. (Op. Cit., p. 18) 

 

As questões críticas que percebe na pintura de Miró são de certa forma as mesmas que 

o tríptico apresenta: Flor é a palavra/ Flor, verso inscrito/ No verso, como as/ Manhãs no 

tempo (Op. Cit., p. 336). 

A literalidade aponta para a palavra-coisa no espaço, da página. Como se abrisse mão 

de todo interior e não se apresentasse além de si mesma. Mas as questões que importam à 

pintura de Miró não podem ser transpostas para a escrivaninha do poeta sem antes passar por 

uma problematização. Se a pintura do pintor espanhol abandona a representação tradicional e 

busca a exploração das possibilidades dinâmicas da linguagem pictural, presas no mimetismo 

icônico, João Cabral não pode transpô-la para a poesia. Se a pintura caminha para a abstração, 

ou seja, para abandonar os objetos rumo aos suportes, a poiesis deve correr em sentido 

inverso, do subjetivismo individualista e abstrato para a concreção da palavra de pedra. Se lá, 

afasta-se do objeto; aqui, trata-se de reencontrá-lo. Daí mais de uma vez ter se falado de 

objectualismo na poética de João Cabral. Mas há bem mais que isso. A desagregação da 

metáfora, seu desvestimento estético-ideológico, operado em Antiode, remete a um 

compromisso com a história da poesia. Contra o “disponível”, dirá o poeta em outro lugar, a 

poética negativa do poeta pernambucano desconstrói o hábito da poesia literária brasileira ao 
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dissecar o ornamento da flor, flor-virtude – em disfarçados urinóis, para incluir nela a flor-

palavra, feita de “ovários” e “intestinações”. A contingência, as “fezes vivas” da matéria 

presente, contra o simbólico da palavra rara, do belo ideal romântico, velha senhora da 

tradição poética nacional. Esta poesia ética é ética da palavra poética: o que antes era resíduo, 

produto da criação misteriosa, transplantado à superfície mineral da folha em branco, é a 

natureza própria das coisas – quando em estado de palavras – e das palavras em estado de 

coisas. (Nunes, 1974, p. 54) 

 Mas a poética negativa de João Cabral funda-se enormemente na visão. O que 

isto implica? Duas coisas: 1) como poeta literário por excelência, por construir sua poesia 

inserida como nenhuma outra no espaço e no dispositivo técnico que a contém, Cabral é o 

poeta da escrita e sua concreção é a concreção da palavra, concreção no máximo metafórica, 

pois sendo escrita, como dirá Peirce, tende a ser signo de convenção no mais alto grau, o 

signo genuíno, signo simbólico por excelência, por mais concreto que queira ser, apenas 

evoca; 2) um direcionamento contínuo à pintura, sua poesia torna-se por isso poesia plástica, 

onde mais que o mundo instaurado como presença, tem-se uma configuração quase sempre 

geométrica dele. É aqui que o caminho entre os dois deixa de ser comum.  

Em Augusto de Campos, os índices importam mais, a densidade do objeto é buscada 

para além das palavras, embora nunca abra mão destas. O semiótico não se reduz à  palavra, 

reiterativa, durável, sempre lá dizendo e compondo o mesmo quadro, depende de uma 

montagem por parte do leitor para expandir sua forma sempre provisória, palavra apagando, 

mancha nascendo, aberto a novas visitas, novas inscrições. São signos-esculturas. Mesmo que 

se diga com propriedade que Augusto de Campos é um poieta plástico, trata-se de dois usos 

distintos das cores, das formas e dos volumes, bem como da relação das palavras com tudo 

isso. 



 148

João Cabral sabia disso e o expôs em A Augusto de Campos. As duas últimas 

estrofes do poema expressam a lucidez do poeta pernambucano em perceber as diferenças, 

não obstante as afinidades, entre ele e Noigandres. 

O “leitor contra”, o “leitor malgrado” e “intolerante” é aquele que constrói o signo 

no ponto extremo além de onde não pode ir a poética cabralina, segundo a modéstia do 

próprio Cabral. Pode se tomar estas pistas, ou falsas pistas de um poeta maior em posição 

diminuta, e tentar provisoriamente situar em quais pontos estão os dois. Cabral está sempre na 

palavra, ela é seu material, seu minério (a expressão é dele), a partir de onde ele busca uma 

solidez de pedra. Cabral é um leitor “intolerante” de Mallarmé, pois dele descarta o 

simbolismo, pelo menos a partir do tríptico, e retém do poeta francês a concretude da palavra 

coisa. Mas a concreção nele é sempre da palavra, porque sua poética analítica, de que 

Antiode é o exemplo maior, tem na ferramenta da razão43, a escrita, o médium que lhe 

permite “desvestir”, a palavra é usada por Benedito Nunes, toda a tradição poética de índole 

petrarqueana e platonizante, poético-subjetiva, base conceitual da nação desde 1822 tanto na 

prosa quanto na poesia.  

Pode-se com isso dizer que João Cabral é o precursor de Mallarmé e do Machado de 

Assis das Memórias póstumas de Brás Cubas, pois se estes problematizam o fechamento da 

letra, dialogando com o cinetismo do jornal diário, em Cabral uma ética da escritura o impele 

a nunca abrir mão da palavra, sendo sua crítica da literatura uma defesa apaixonada dela. A 

presença do deserto e da desertificação pode ser visto em sua obra como a consciência da 

imagem do vazio que é a letra. Desertificado não é apenas o canto, exposto em todas as suas 

impurezas, é também o material bruto que o poeta manipula, a palavra escrita, inerte e 

esvaziada do vestígio das coisas. Recuperar este vestígio, este rasto, é a única possibilidade de 

permanência. No Cultivar o deserto como um pomar às avessas de Psicologia da 

                                                 
43 Para aprofundamento da palavra como “ferramenta da razão” Cf. BOUGNOUX, Daniel, Op. Cit.  
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Composição está também esta falta fundadora que é a escritura, esta imagem de uma 

ausência: 

 

Esta vacância como situação da literatura é o que a crítica deve reconhecer como a 
especificidade de seu objeto, em torno do qual sempre se fala. O seu objeto próprio, já 
que o nada não é objeto, é antes a maneira como esse nada em si se determina ao 
perder-se (Jacques Derrida, 1971a, p. 20) 

  

O poeta da literatura teria muito a dizer ao filósofo da escritura. Cabral não busca 

uma abertura da poiesis para além da escrita, é o seu poeta por excelência, dela não abdica 

mesmo quando precise desabitá-la ainda mais, desertificá-la de toda presença que não esteja 

pressuposta no enunciado, diagrama possível do objeto no escrever: 

 

Escrever é retirar-se. Não para a sua tenda para escrever, mas da sua própria 
escritura. Cair longe da sua linguagem, emancipá-la ou desempará-la, deixá-la 
caminhar sozinha e desmunida. Abandonar a palavra. Deixá-la falar sozinha, o que ela 
só pode fazer escrevendo (Jacques Derrida, 1971b, p. 61). 

 

Retirar-se, deixar o “clube dos líricos”, expressão irônica do próprio Cabral, será 

próprio ao contexto brasileiro, parte que é de uma tradição maior do ocidentalismo. Por isso 

que nele se escreve contra o silêncio, que numa poética como a sua sempre é um possível 

próximo. O desvelamento que é Antiode é uma arqueologia não apenas do texto, mas do 

próprio processo de construção do herdado e do presente. A forma atingida é a forma 

desenrolada do processo que gera o enunciado. Reflexão radicalmente destrutiva: secura que 

gera a língua aguda que, aos destruir as florações do vocabulário antigo, necessita chamar 

atenção para um novo estatuto conceitual à palavra. O objeto-signo, ao refletir sobre o seu 

processo e sobre sua história, atinge não a deposição da poética como um todo, como até o 

próprio João Cabral sempre afirmou. É necessário esvaziar a voz autoral para perceber que a 

palavra poética permanece nele, só que agora expõe sua natureza de símbolo na escritura:  
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O símbolo é aplicável a tudo o que possa concretizar a idéia ligada à palavra; em si 
mesmo, não identifica essas coisas. Não nos mostra um pássaro, nem realiza diante de 
nossos olhos, uma doação ou um casamento, mas supõe que somos capazes de imaginar 
essas coisas, e a elas associar a palavra (Peirce, 1995, p. 73). 

 

Doar densidade à palavra, habitá-la do cimento e do cálculo, tarefa do engenheiro, 

esteve sempre implícito no projeto do autor de Antiode. Mas sempre palavra, genuída por que 

assumida enquanto corpo semiótico no espaço que a circunscreve; escrita, escritura. A 

atenção a isto e sua configuração complexa no contexto contemporâneo o tem feito o “leitor-

contra” de que Cabral fala em A Augusto de Campos. 

Anticéu é um objeto-signo de Augusto de Campos de 1984. Contém 8 versos, dos 

quais quatro são inscritos em azul e quatro em amarelo, nestes últimos, abaixo do amarelo 

quase ilegível, os versos se repetem em braille. Os versos são: cego do falso brilho/ das 

palavras que escondem/ absurdos mundos mudos/ mergulho no anticéu/ brancas no branco 

brilham/ ex estrelas em braille/ palavras sem palavras/ na pele do papel. Possui uma 

particularidade, que aqui será tomada muito à sério: deixa as marcas de uso e de leitura 

fortemente visíveis na superfície branca do papel.  

Na tentativa de seguir a sugestão de leitura do braille, a superfície da página é rasurada 

por “rastos de leitura” que com o contínuo uso encobrem a página, mormente o espaço 

inferior, onde estão escritos os versos em braille. No ato de ler, que aqui também é tocar, o 

leitor deixa sempre algo, cada visita é uma nova inscrição. Como se cavasse ou talhasse no 

papel, não palavra ou frase, mas situações de leitura. A página incorpora uma duração; ao 

olhar, o leitor se sente olhado pelas marcas deixadas por ele mesmo.  

No entanto, o braille, e sua intersemiose com as palavras e as cores, azul, amarela e 

branca, não se presta às mesmas implicações do uso comum. Ele se ressignifica, se desloca na 

mesma medida em que desloca o sentido do ato poético contemporâneo: o habitat habitual da 

poesia literária, a página inerte, se transforma em um espaço de semioses em processo, entre 

elas, as inscrições do leitor, como se tentará mostrar. 
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Deve-se ler estas marcas, verdadeiros vestígios. A textualidade ultrapassa a mensagem 

que nele está escrita inicialmente e assume o ambiente, as mãos, sujas de tinta ou molhadas, 

que o leram, mais até do que naqueles poemas aos quais sempre voltamos desde que os lemos 

pela primeira vez, pois se situa como textura de uma poética da vida cotidiana. 

Coloca-se um problema inicial: o que se quer abordar, o objeto, na universalidade 

duradoura que adquire enquanto texto impresso, verbal e Braille? Ou este objeto particular, 

este que já não é o Objeto, mas o objeto de um leitor situado, em seus rituais privados?  

Em uma poética da pesquisa, como vem sendo chamada a poiesis de Campos ao longo 

deste trabalho, este objeto-signo obriga a uma abordagem que redefina a interpretação 

conteudística, que opera, numa espécie de autoritarismo das origens e do princípio de autoria, 

sem situar a dinâmica histórica das situações de recepção, das convenções de leitura, visando 

sempre a significação como algo que já está nele potencialmente, sempre além e anterior à 

mediação que o constitui. Uma teoria da recepção em Anticéu só será adequada se a 

abordagem abandonar as generalizações, as abstrações e tomar o signo como acontecimento, 

evento ativo de re-construir, um vir a ser: texto, processo; recepção que é invenção, 

intervenção no texto como “dado mundado”, objeto-quase, em movimento: 

 

Duração feita de pequenos instantes eternos que, de modo fractal, formam o mosaico de uma 
socialidade que não possui um sentido unívoco que pudesse ser determinado a priori, mas 
cujo conjunto é feito de significações ao mesmo tempo efêmeras dentro do momento, mas não 
menos perduráveis em sua globalidade (Maffesoli, 1998, p. 177). 

 

Histórica por excelência, a poética proposta por Anticéu é anti-aristotélica, pois não 

pretende enunciar “verdades gerais” - a poesia encerra mais filosofia e elevação do que a 

história; aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares (Aristóteles, 1997, p. 

28) -, mas inscrever o particular, a leitura como portadora dos efeitos inalienáveis da 

circunstância histórica: o texto não atinge algo pré-dado, mas uma transformação do material 

pré-dado que contém (Iser, 2002, p. 115). Separar-se ou estar acima da história e do histórico 
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não é mérito para o poeta contemporâneo; à supremacia do nome e das essências, vértices do 

universal, a incorporação do gestual, do texto como criação contínua e vivencial: poesia 

concreta.   

Anticéu representa muito nesta poética acusada de fria e racionalizante. Os “pequenos 

instantes eternos” em que se transforma a recepção deste objeto, instantes eternos inscritos na 

pele do papel, permite chamá-lo de o poema concreto por excelência; Anticéu transforma, por 

um momento incômodo, todos os poemas-literários em passivos, frios, autoritários, do ponto 

de vista da recepção; e a poiesis retorna, na diáspora para fora do literário, à escultura, à 

caligrafia, ao cromatismo: exílio e retorno dos signos. É um outro “lance” na dialética 

arte/vida cotidiana que Augusto de Campos vai pôr em prática em seus melhores trabalhos. 

Por isso, o texto particular, ou mais propriamente a textura em cima desta mesa, serve 

de modelo hipotético para o que aqui se propõe. Nele, é preciso pôr sob suspeita a abordagem 

idealizante, a evocação ocidentalizante a uma presença unificadora sempre posta como 

origem a ser resgatada, seja o autor, a autonomia da obra, o “sentido”, a “intenção” ou um 

contexto social abrangente e pré-formado, hábitos da crítica literária durante todo o século 

XX. Trata-se de um processo, signo tocando signo, espaço-tempo-corpo se construindo, 

semioses que acionam produção-recepção enquanto cruzamento ininterrupto.  

Uma edição de 1994, adquirida nos finais de 1995, passados 9 anos de uso, às vezes 

contínuos, às vezes com largos intervalos, convida este leitor, cada vez que tenta abordá-lo, a 

incorporar, no ato interpretativo a que ele comumente remete, uma espécie de história, 

pequena história privada, destes atos de recepção, inscritos como rasuras, sujeiras, marcas de 

cinzas de cigarro etc. O direcionamento pessoalizante da metodologia empregada deve-se em 

parte à necessidade, instaurada pelo próprio movimento semiótico do texto, de pensar a 

sujeito, não apenas da leitura, mas de uma poética que sempre questionou o subjetivismo e 

que, a partir do final dos anos 70, juntamente com a retomada do verso, faz retornar a 
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presença mais acentuada de um sujeito em primeira pessoa, embora aqui não se postule que os 

primeiros poemas concretos sejam destituídos de processos de subjetivação, de dados 

afetivos, insconcientes etc, como já disse por aí. No entanto, tem-se uma recorrência mais 

constitutiva do dado pessoal nos trabalhos posteriores à década de 70. Um projeto que desde 

1953, com o Poetamenos, primou pela construção de poemas-objetos e sempre depôs a 

tradição subjetivista luso-brasileira, ao fazer retornar explicitamente os dados subjetivos, a 

remissão a um sujeito situado, se coloca sob tensão se relacionada à trajetória mais ampla de  

Augusto de Campos, que inclui também traduções, manifestos e textos críticos, pois desloca a 

subjetividade da interioridade pura, e a envia à “espessura” das coisas.  

Em Anticéu, ao inscrever-se enquanto situação, o sujeito se dobra na recepção, que 

atesta a densidade do texto, em sua situação de página-papel, e a posição-intervenção de um 

corpo externo, o leitor. Personalização sendo des-personalização, nunca se está imóvel diante 

deste poiesis e desta poética, como se tentará mostrar mais adiante. Assim, estranha presença 

numa poética objetiva e concreta, a subjetividade (cego do falso brilho das estrelas e 

mergulho no anticéu) exige essa presença singular, esse acontecimento único e incessante, só 

estabelecido na intervenção do leitor numa ocorrência particular, que é o objeto-signo dado 

neste exemplar específico que o intérprete manipula em uma situação irrepetível a cada vez. 

Anticéu se aproxima destas fecundas produções contemporâneas que abandonam o 

produto em busca do processo, e esta processualidade enquanto tal será melhor abordada se 

tomarmos o modelo, limitado desde a origem, é preciso reconhecer, da experiência própria, 

pessoal, como um dos construtos possíveis que a “abertura” radical deste verdadeiro tecido 

permitiu formar.  

A poesia da palavra de João Cabral, que desloca a si mesma e quebra sua narrativa 

dominante, defesa da poesia contra a poesia, permanece literária. Augusto de Campos rompe 

justamente com o literário; se um implode a poesia para dentro de si mesma, o outro a 
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explode ruma às outras artes e às linguagens cotidianas. É aqui que podemos problematizar o 

sentido do silêncio na poiesis de Campos, completamente distinto do silêncio em João Cabral.  

Em princípio, a temática do silêncio, bastante referida nos artigos de crítica literária 

sobre a poética de Augusto de Campos, não pode ser abordada, como se tem correntemente 

feito, a partir de uma espécie de quantificação da palavra, como se os objetos quase sempre 

curtos, próximos de um minimalismo, apontassem para uma espécie de mudez, típica de um 

suposto impasse contemporâneo. A redução das palavras, seria melhor dizer do palavroso, em 

Augusto de Campos, se deve ao fato de o texto sempre significar em volta. Anticéu não é a 

supremacia de um dispositivo técnico-semiótico, a palavra escrita; esta significa em torno, 

com as outras semioses com quem dialoga: as cores, os caminhos de leitura (da direita pra 

esquerda, em diagonal, de cima para baixo, de baixo para cima), uma certa geometria da 

forma visual, a dimensão sonora, a situação de recepção, os espaços de exposição etc. 

Acostumado a só ver as palavras, o crítico claudica em seu exercício, porque tendo um 

dispositivo como centro unificador (Régis Debray chamaria a isso de “grafocentrismo”) não 

percebe que a textualidade nestes objetos se dá no em torno, é processo, relação de signo ante 

signo, linguagem ante linguagem, dispositivo ante dispositivo. 

Afasia é palavra cara ao vocabulário de Augusto de Campos, pois poiesis é afazer de 

afasia, de Afazer (1982), quanto mais/ poeta menos/ dizer, de Dizer (1983), a ambigüidade 

da palavra “mudo”, entre mudez e mudança, em Pós-tudo (1984) são demasiado evidentes. 

Mas é preciso, como se sugeriu a respeito de João Cabral, não ser tão literalizante em relação 

às palavras do autor sobre seus próprios trabalhos. Ao contrário de Cabral, em quem o 

silêncio é transitório, é estágio para uma nova configuração da poesia enquanto arte da 

palavra, mais especificamente da palavra escrito-impressa; em Augusto de Campos, a afasia 

silenciante é constitutiva, logo, sempre presente, uma espécie de mitema que direta ou 

indiretamente acompanha a ação do signo em sua poética. É a problematização da palavra 
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enquanto semiose privilegiada e única que torna o silêncio constitutivo em Augusto de 

Campos; o silenciamento em sua poética se deve à concisão extrema da palavra, pressuposto 

do diálogo que se trava com outros sistemas semióticos. Ou seja, o silêncio, a afasia, é um 

deslocamento do centro gravitacional do signo, é efeito do corte na supremacia do palavroso, 

por isso nunca está na ordem da significação, não pode jamais remeter a uma paralisia ou a 

um fechamento, relação imediata do silêncio na poesia moderna. Aqui, afasia e silêncio são 

signos positivos, fundamentos da intersemiose. A significação transita, escorre para além do 

simbólico, para além do metafórico, porque agora é relação. Se há redução da palavra, que se 

apaga paulatinamente, há ganho do háptico, do indicial, do cromático. Dialogia, dialética, 

intersemiose. Cabral convive contra o silêncio, sempre volta ao significado; Campos está 

nele, o habita como princípio de uma poética mais complexa que vá além da dominante 

escrito-impressa, que precisa, como problemática do contemporâneo, dar conta do múltiplo 

que é toda significação, sem contudo abrir mão da palavra, O silêncio em Anticéu não é uma 

falta, mas um excesso, é o intervalo pleno de possíveis. Além da área mais intelectualizante 

da retina, a fóvea, acionada na atividade de ler, o sentido primeiro, o tato: O silêncio não é 

pois imediatamente visível e interpretável. É a historicidade inscrita no tecido textual que 

pode ‘devolvê-lo’, torná-lo apreensível, compreensível (Orlandi, 1995, p. 31). Quebrar o 

divórcio ocidental entre o linguístico e o ótico, entre o mundo como palavra e o mundo como 

imagem, de que falava Foucault: 

 

Dois princípios reinaram sobre a pintura ocidental, do século quinze até o século vinte. 
O primeiro afirma a separação entre representação plástica (que implica a 
semelhança) e referência lingüística (que a exclui). De modo que os dois sistemas não 
podem se cruzar ou fundir. É preciso que haja, de um modo ou de outro, subordinação: 
ou o texto é regrado pela imagem (como nesses quadros em que são representados um 
livro, uma inscrição, uma letra, o nome de um personagem), ou a imagem é regrada 
pelo texto (como nos livros em que o desenho vem completar, como se ele seguisse 
apenas um caminho mais curto, o que as palavras estão encarregadas de representar). 
(...) O essencial é que o signo verbal e a representação visual não são jamais dados de 
uma vez só. Sempre uma ordem os hierarquiza, indo da forma ao discurso ou do 
discurso à forma (Foucault, 1989, p 39-40). 
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E ainda ir além do verbal e do retineano, ir além da própria dicotomia foucaulteana 

para incorporar o signo indicial proposto pelo gesto, pois o braille aparece completamente 

reconfigurado para poder transformar a leitura em duração, em arquivamento. Partindo-se da 

hipótese de que o leitor não vá fechar os olhos para ler (embora possa fazê-lo), o braille perde 

o caráter de signo simbólico e se transforma em linguagem textural, em uma dialética 

superfície/mãos que tocam. Está em Anticéu como linguagem de ação, metonímia da 

ancestralidade do trabalho humano - os gestos ocupam o coração mesmo da categoria da 

secundidade, universo de ações singulares (Santaella, p. 151) – e o cego, a que se refere o 

primeiro verso, representa uma cegueira pelo excesso (do falso brilho das estrelas). Cego da 

tradição poética? Dos estatutos do papel do poeta contemporâneo?  

Embora recorrente na tradição poética ocidental, o tema da cegueira em Augusto de 

Campos é problematizado, a exemplo do papel do silêncio em sua poética: cego aqui é 

sinônimo de anti-retineano, crítica da supremacia da visão. Cego, como afásico, por excesso, 

Augusto de Campos transforma o braille num diagrama da faticidade das linguagens, do 

cruzamento entre os níveis de simbolização e os níveis de realidade.  Ação do signo em ação 

no signo. Cegueira, silêncio: depuração.  

A poética da pesquisa é cega e muda ao que encontra no caminho da facilidade, atenta, 

no convite à intervenção, a uma tradição seletiva, tradição, ou anti-tradição, de compromisso 

total perante a linguagem, linguagem que não é texto, pois a escrita fonética se transforma 

num objeto percussivo: papel, pele, tambor. braille: linguagem musical; convergência 

sinestésica. Silêncio cheio, visão dos cinco dedos. poiesis gerativa. Como superfície 

percussiva, Anticéu, poema-objeto, não se presta ao vídeo e só problematicamente pode ser 

inserido, sem perder totalmente sua ocorrência, nos novos meios de transmissão.  

Anticéu partilha um profundo compromisso contra a tendência à desmaterialização 

dos suportes, sua uniformização na tela do computador, que já não permite distinguir o gênero 
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de um texto pela sua materialidade? Ou será também a tentativa de reconstruir, a partir da 

materialização da página papel, socialidades perdidas ou em vias de perder-se? 
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TOUR 

 

Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles nada 
declararam. O embaixador Olegário Mariano, líder 
dos academicistas, pediu para que o não metessem 
nisso. 

 
Diário da Noite, fevereiro de l957 

 
A poesia concreta poderá ser, quando muito, arte 

decorativa. Que as traças apreciarão nas estantes do 
futuro. 

 
Tito Mendes, O Jornal, 15/02/1957 

 

 Tour, publicado em versão impressa em Não (2003, p. 113), circula já há algum tempo 

no site oficial de Augusto de Campos. Este vídeo servirá aqui para uma espécie de abordagem 

geral, de caráter provisoriamente conclusivo, da proposta inicial (Proposição) e dos estudos 

particulares (Tvgrama I (tombeau de Mallarmé), Sol de Maiakovski e Anticéu), com o 

objetivo de vislumbrar como em um mesmo objeto os vetores triádicos da poiesis de Campos 

podem ser percebidos em uma amplitude maior e principalmente em co-presença, percebidos 

como um mosaico em que os “quadros” trocam de lugar no que é fundamentalmente uma 

política das relações, desses espaços de passagem em que os agentes estão sempre em trânsito 

sem contudo abandonar por completo seu sentido de lugar, suas posições no decorrer do jogo; 

emissão, transporte, recepção, como no jogo da amarelinha, avançam uns sobre os outros.  

Laurente Gervereau sugere três percursos de análise para abordagem inicial de um 

objeto: a descrição, a contextualização ou “evocação contextual” e a interpretação (2000, p. 

39). Aqui, porém, os termos serão usados de uma maneira um tanto idiossincrática em virtude 

de os objetos de análise, como foi sugerido ao longo dos textos anteriores, embaralharem e 

ampliarem a todo momento estes três estágios e seus correlatos emissão, contexto, recepção. 

Todos os objetos-signo de Augusto de Campos, discutidos detidamente ou apenas evocados 
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aqui, problematizam ao máximo qualquer separação estanque dos três processos, ou eixos 

processuais paradigmáticos, de toda semiose.  

O fecundo quadro de análise de Gervereau já permite contudo quebrar a 

compartimentalização aristotélica implícita nas abordagens, tendentes em maior ou menor 

escala a erigir como paradigma um dos pólos da relação, seja a autoria, a autotelia textual ou a 

leitura/devaneio. A poesia é vítima histórica da supremacia do pólo da emissão e de um 

desvio perverso dada a ela desde a “petrarquização” das poéticas ocidentais: 

poesia/sentimento, poesia/indivíduo, poesia/eu. É raro encontrar um crítico ou teorizador da 

poesia, incluindo entre eles os próprios poetas, que não estabeleça uma relação direta entre 

poesia e subjetivismo. Não se busca ou se questiona as raízes históricas deste truísmo, deste 

signo que virou natureza. Mesmo quando a recepção tornou-se, a partir da década de 1960, 

um pólo atrativo para a crítica, não se avançou muito na questão, pois o casulo subjetivesco, 

agora ancorado no intérprete, foi apenas fixado e ampliado no pólo oposto. Para usar os 

termos da teoria da informação, saindo do output para o input, a deidade egocêntrica só fez 

expandir seu território e tomar conta de fato do processo inteiro. Mesmo com a profanação 

que foi a grande poesia moderna, escrita ou não, não se mudou muito a abordagem que se 

fazia. Um problema que diz respeito, está claro, muito menos à própria poesia ou aos poetas 

que à nossa sociedade e aos “modelos imaginários” que usamos, nossos paradigmas de ação e 

sentido.  

Por isso, o que Gervereau chama de descrição, por exemplo, além de conter em si os 

elementos de “aparição” do objeto (técnica de produção e estágio produtivo, estilo, formato e 

localização), intuindo percebê-lo enquanto fenômeno, também contém, além das etapas 

maiores que lhe são próprias - da emissão, das propriedades do material e do suporte -, senão 

fundamentalmente, a recepção (a interpretação) como uma nova produção, como se tentou 

explicitar na análise de Anticéu, e que pode ser também encontrada nos Poemóbiles.  
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Cada um dos pólos já contém os outros dois, num processo crescente de 

complexificação e intercâmbio dos constituintes semio-históricos. O um, se visto num outro 

lance de olhar, já é um terceiro, e ambos só podem ser definidos pelo seu oposto constituinte.  

Se não se pode passar ao largo da ferramenta mnemotécnica, a poesia concreta foi 

justamente a virada contemporânea na práxis poética que chamou atenção para isso como 

elemento basilar, o percurso do sentido é também feito de vias e atrasos. O contexto, a 

(Midiasfera?) é o elo entre práticas passadas vivas e utensílios contemporâneos, um meio é 

constituído de uma teia onde dançam com os pés fincados no chão a ferramenta, o imaginário 

e a sociedade, sem que nada possa cortar em definitivo os nós do elo. Na poiesis de Campos, a 

descrição já diz respeito à interpretação porque cria um “intérprete” participante da pesquisa. 

Pesquisa que vai do material, da massa amorfa formada, à formação de uma nova matéria.  

A recepção é da ordem de uma emissão porque ela é parte inerente ao fenômeno que 

se dá a ver. Recepção ativa, ou produtiva, não como metáfora, cuja idéia de ação ainda 

pressupõe um leitor todo absorvido e estático na leitura do livro de poemas, em seu “horizonte 

de expectativa” não muito maior que o quarto de leitura. Contra os lugares rígidos que a 

poesia escrita impôs aos papeis sociais envolvidos nas práticas poemáticas, tem-se aqui uma 

poética da polivalência.   
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versão impressa de TOUR incluída em Não. 

 

A descrição 

 

Tour é composto de dezoito versos, de um amarelo fosco tendendo a verde, sobre um 

fundo preto chapado. Cada letra é disposta no interior de quadrados perfeitos. Dependendo da 

iluminação da sala onde esteja o monitor de vídeo, os quadrados e as letras podem oscilar 

entre um amarelo sem brilho e um verde médio. Os versos livres formam uma imagem dupla 

que evoca ao mesmo tempo presenças fixadas no espaço, absorvidas em sua inércia, em seu 

sedentarismo sígnico, reforçado pelo fechamento e pela pregnância espacial estabelecida 

pelos quadrados, e, em sua totalidade, uma forma antropóide de movimento irregular centrada 
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na página. A ambigüidade radical do quadro: as unidades que formam a figura central são 

signos opacos, obstáculos, signos-pedra e ao mesmo tempo signos-fresta, espaço fluido por 

onde se atravessa, imagem-preenchimento e imagem-vácuo. Lembra uma durabilidade 

inexorável, concluída, uma história que, de tão longeva e inerte, já paira acima da história, 

assolada numa fatalidade mineral. No mesmo lance, algo pulsa, sem contudo constituir uma 

unidade, antes ao contrário, luta para quebrar, do fundo de uma noite primordial (para lembrar 

vagamente Mallarmé), opressiva e subterrânea, uma força, ainda informe, ou, o que aqui dá 

no mesmo, em vias de deformar-se, quer brotar da profundeza abissal da terra negra.  

Dupla imagem: ruína (Nenhum só resta) e ventre-verde. Percebidas num plano 

sintagmático, as letras dos quadrados-tijolos formam uma imagem estática e pesada, imagem 

descontínua, forma que mal se deixa ver entre o que é signo e o que é o informe fundo negro. 

O verde das letras e dos quadrados possui um certo teor de lodo, em algumas letras tem-se 

uma ligeira impressão de vento brando, de aspecto úmido e vegetal. Percebidas num plano 

paradigmático, formam um fantasma em movimento, um humanóide (ou pós-humano) de 

vários braços. A imagem formada pelos quadrados se situa numa ambivalência entre se deixar 

fixar como o indício de um objeto sólido e estático, uma tumba formada por pequenos tijolos 

perfeitos; e se deixar perceber como uma ruína antropomorfa, em movimento desarmônico. 

Imagem-casa e imagem-porta. 

Há uma assimetria, fundamental para o processo semiótico do objeto-signo, entre o 

contorno dos quadrados e o contorno das letras. Enquanto o contorno daqueles é uniforme, 

redundante, frio, o contorno das letras, porção de lodo e grama, é singular, pois depende da 

forma em caixa alta de cada letra e da utilização ou não de serifa. Pode-se inclusive dizer que 

as letras lutam contra o imobilismo das fronteiras rígidas que os quadrados estabelecem e que 

elas já trazem em si mesmas, mormente as serifadas, pois conotam peso, firmeza e 

estabilidade. O J de jazem, tão prenhe de volume, cheio de matéria vegetal, parece que em 
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algum momento perderá seu contorno definitivo, parecendo inchar. Nele se percebe melhor 

que o tempo modificou uma nobreza austera que a forma das letras possuíam e que agora 

oscilam entre formas que crescem e formas que definham, como se cada letra lutasse sozinha 

contra o definhamento ou o inchaço. Conseguirá este denso J sair do casulo imposto pela 

frieza asséptica das linhas que o bordeiam?  

A linha que define os quadrados, ao não apresentar nenhuma ocorrência singular, 

nenhuma diferença entre forma e lugar no espaço, constante em todas as suas ocorrências, traz 

a sensação de um espaço virtual, evanescente, sem profundidade, que faz o fundo negro 

perder espessura, e paira acima de qualquer intervenção dos vivos e do mundo se construindo 

no espaço externo onde se situa a recepção. Em contraste, as letras estão cheias de uma 

temporalidade bem próxima de um espaço orgânico, de onde alguma força vital impõe um 

movimento à forma, matriz da oscilação visual entre o que germina e que apodrece e da 

sensação de algo que embora portador de uma constância amena, é também o lugar de uma 

textura que mal distingue o signo do objeto, a Língua da Natureza. Amálgama tenso do 

símbolo e do indício: poesia concreta.   

Das letras brotam (sem metáfora) toda uma vida, algo vive lá dentro, como pevides 

que fazem as letras incharem. Mas Z e S, que ocupam lugares estratégicos na disposição do 

quadro (Jazem, Fazem, Resta) por estarem no centro de três linhas geométricas que dividem 

todo o objeto-signo, se aproximam, na linha do centro de cada uma delas, da extenuação. Têm 

contornos que em vez de ganharem peso, perdem, ao contrário de letras como M, C, A, D, H, I 

volumétricas, texturais, pesadas. O mesmo ocorre com T, N, U, R, V. Nestas ocorrências 

importantes para o efeito plástico, o S e o Z destas três palavras literalmente centrais, inclusive 

nas outras ocorrências destas letras ao longo dos caracteres escritos, o amarelo grama já 

contém espaços internos de preto.  
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Formas que se diluem, se perdem, se desvanecem, que assumem o enclausuramento às 

custas da perda de seu próprio corpo; e formas que tendem à explosão do casulo e da lógica 

visual como um todo dos quadrados. Como este O da última linha, resquício vivo de uma 

dispersão iniciada em ÀS, continuada em EM/NÃO, que em breve quebrará (quebrará?) não 

apenas o ventre que o cerca mas a própria unidade do movimento horizontal do texto e cairá 

na mesa ou na escrivaninha do espectador estático ou entrará em outro programa minimizado 

na barra de ferramentas. Dispersão que deve ser pensada muito mais como algo que não 

chegou a tomar forma unitária, pois são as únicas ocorrências em que o quadrado não é 

atraído pelo seu vizinho ou próximo. Embora sem nunca se tocar ou se fundir, os quadrados-

tijolos funcionam numa espécie de atração mútua. A exceção é o movimento da lateral 

esquerda, ilhado entre a ocorrência e o vazio, configuração quebrada, ou deslocada, pelas 

formas lingüísticas adjuntivas, as locuções adverbiais e o artigo definido, como se um 

“excesso acessório”, não apenas lingüístico, criasse ou contivesse uma outra ritmia formativa.  

Este O constitui por si só um espaço privilegiado, tanto como signo plástico quanto 

textual. Ele reitera, no seu próprio deslocamento, as formas que lhe ladeiam e se abre para 

representar em si mesmo um topograma da própria imagem-vídeo. Por isso, pode ser o arqui-

signo do objeto como um todo, por conter tudo que as outras unidades plásticas contém e ao 

mesmo tempo por situar-se um tanto à margem do ritmo visual dominante e que recebe uma 

forma mais “pregnante” do centro à margem direita.  

Signo maior do espaço fechado, guardado e protegido, espaço tumular; e de seu 

contrário, uma duração que brota para além de seu próprio invólucro. Espaço imóvel, 

dimensão de uma perda, e rotação de onde brota uma forma, ainda que in-forme, de vida. A 

letra O ganha volume e peso nas suas extremidades, às custas de um risco de partir-se, como 

uma ameba sígnica, de mudar de forma e gerar uma nova formação, em processo ininterrupto 

de geração e de degeneração. Espaço sagrado de uma infância fundida na casa, humano-
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ventre, e potência da vida em processo da cidade dispersiva, corroborada pela própria forma 

de recepção fractante do vídeo digital na rede de computadores. Dialética entre o que persiste 

e o aleatório, entre uma recepção vivencial e indiferente. 

Nele se mescla o simbolismo do quadrado e do círculo. Bem como os valores deste 

preto tumular. Também é nele que começa a linha mais sólida, o último verso. Quadrado e 

círculo se coabitam, a parte interna do O parece ter sido em algum tempo remoto um 

quadrado, que por seu movimento interno formou um círculo e tudo indica que o processo vai 

gerar um novo quadrado e assim ad infinitum.  

Ele é abismo e relva. O preto enclausurante do fundo, onde nada se pode vislumbrar, 

pois não contém nenhum indício formal, ganha, tornado espaço interno, a forma ovóide do 

ventre. Princípio andrógino da morte e da ação que cria. Do mundo subterrâneo e 

indiferenciado, o preto interno toma a forma da matéria fértil. Como em Homero, a noite é 

onde mora a deusa negra da fertilidade. Espaço de luto e de criação, de morte e de 

antropofagia. O círculo interno é uma boca, resto e semente, não de um corpo qualquer, mas 

do corpo de onde a voz ancestral emerge de seu silêncio matricial, o corpo emissor. Não seria 

exagero, embora o seja, dizer que o preto precede a criação em todas as religiões, e que tanto 

as cosmogonias quanto as teogonias nascem de um “ato bucal” que, do indiferenciado, produz 

a vida: na escuridão uma boca sem face e corpo pronuncia, e se faz luz. 

Mas nele não se pode falar de uma luz em ato, pois o momento que a recepção capta 

ainda não é/está “iluminado”, até porque mesmo o branco ao redor é opaco e sem brilho (será 

um “efeito” do programa? Da configuração do monitor?). Estaria então configurando uma 

agonia “melancólica”, “narcísica”, incapaz de problematizar a perda do objeto perdido? Não 

creio, isso será tratado adiante. Por ora, não é nada irrelevante o fato deste objeto-signo toda 

vez que é impresso, letras e quadrados esverdeados se tornarem amarelo semi-intenso. Não 

que sua impressão esteja pressuposta, é ao contrário outro texto completamente diverso, no 
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entanto, se esta migração cromática é recorrente em todas as tentativas de impressão, e mais 

ainda em xerografia onde o amarelo se torna de fato brilhante, já estaria “inscrito” no fundo 

do abismo a possibilidade da criação? A discussão sobre a antropofagia colocará “luz” sobre 

este ponto mais adiante. Trata-se de um amarelo potencial, inerente ao verde.  

Para voltar ao propriamente descritivo, esta forma ovóide em seu espaço de 

circunscrição lembra diretamente a própria imagem-vídeo, pequena ilha semiósica. Fresta 

densa e flutuante, luz sem brilho, espaço vazio em que se habita, ou melhor, um existente pós-

mortem que, bordeado na frialdade do quadrado ilhante, espessura com vácuo, remete à 

problemática dessas presenças nem sempre apresentáveis, nomeáveis, enquadráveis, pois 

figuram para uma espécie mal definível de intervalo entre o objeto e o signo. Signo 

simbolóide que remete às entranhas da terra; ícone bucal, potência anterior à língua e prenhe 

de sua condição de símbolo.  

Em que parece consistir a duplicidade tão a mostra disto que não podemos dar outro 

nome senão presença semiótica, em virtude de as palavras texto e imagem não dizerem muito 

aqui. Há uma persistência, uma duração, uma espécie de memória inelutável que ele aciona, 

mas há também em Tour uma semiótica do vazio. Tem uma imagem sem imago, algo que só 

é pelo esvaziamento. Texto-imagem: constelação do cheio e do desértico. Não temos algo da 

ordem do textual, pois os espaços vazios entre os versos e a disposição visual destes na 

superfície preta, ora longos ora curtos, criam um dinamismo que tornam o fantasma vivo, em 

ato. Contra o esvaziamento inerente a qualquer textualização, uma presença por demais 

matérica na superfície luz-fria e fluída do monitor de vídeo. Mas também não se presta a um 

gesto minimal que não consegue ir além do volume, da descrição do obstáculo. O orgânico 

que Tour traz na superfície, o amarelo-grama dos versos lodorosos e úmidos, aponta, 

enquanto ser de signo, o objeto duro, suporte-suporte, ser o vestígio de uma perda. A dialética 

da memória e da história, a diferença constitutiva de todo signo, o que será Tour senão 
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também a metáfora de toda linguagem, um espaço-ruína. É um objeto pesado demais para 

estar nos ritmos cintilantes das páginas da rede de computadores, espaço entre entulhante e 

movente. Seu peso contém o esvaziamento, de um fantasma.  

Há neste objeto-signo claramente um revezamento entre a escrita e o indício, entre um 

terceiro, o código binário – código fonte -, a recepção pós-alfabética aberta a diversas 

possibilidades de intervenção, simulação em seu mais alto grau, assepsia fenomenológica da 

escrita e da imagem-vídeo, agora como correlatos, onde um (o vídeo) nasce das possibilidades 

científicas e culturais do outro (a escrita). Se todas as cosmo-teogonias nascem da palavra 

poética, a boca é o meio entre a “corporificação” do mundo e seu significado. Pequeno artigo 

definido, definido pelo intervalo metonímico da imagem-vídeo e do fenômeno, da criação e 

do indiferenciado ctônico, da presença durante e do vazio sobre humano, da poesia e da morte 

do poeta e do dizer. Poesia concreta: percurso entre o deserto e o sentido. 

Pode-se pensar no artigo definido (e no vídeo-sinédoque) como um objeto intervalar, 

no sentido de constituir-se muito mais na via de circulação que propriamente na emissão, na 

recepção ou na textualidade, separadamente. Martín-Barbero e German Rey (2001, p. 55) 

afirmam que a imagem-vídeo não se cristaliza numa duração, nela o efêmero destrói por 

completo o genérico. Ora, o fato de não possuir duração e de ser avessa ao gênero, o que 

ocorre por sua própria constituição técnica, sua “engenharia interna”, se deve justamente a 

esta fluência que não tem na relação suporte/mensagem uma equivalência. A se tomar as 

palavras de Arlindo Machado, não se trata tanto de uma imagem, mas de um efeito de 

mediação. A diferença maior da imagem-vídeo é que ela flutua sempre acima de seu suporte, 

ela está antes nos nós que na rede, como se costuma dizer. A imagem-vídeo é imagem-

difusão, só posteriormente imagem-signo, ou melhor, imagem signo-processo, pois mesmo 

fixa, ela está cercada de signos cinéticos por toda parte (no monitor, um passeio do mouse 

aciona texturas submersas, volumes pululam do fundo para a superfície onde cores brilhantes 
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e celestes dominam).44 Mas já se sabe que na poética de Augusto de Campos não existe 

percurso unidimensional, o peso por si só do objeto como um todo e do artigo definido em 

particular atesta isso, e a imagem-vídeo perde seu estatuto inicial para ganhar uma nova 

dimensão.    

Tour, para além do uso corrente do vídeo, bem como de quase toda a teorização que 

lhe diz respeito, oscilante entre a apologia simplista e cínica e a condenação aristocrática das 

escolas adorneanas, se situa no ponto diferencial cuja incorporação do fantasma dominante 

contemporâneo – Videosfera – não existe sem remeter a um corpo por demais denso e pesado, 

histórico. Como foi dito em outro contexto, não um fantasma mensageiro, veículo neutro não-

humano e não-histórico, mas um fantasma mediador, fantasma com cadáver: o vídeo. Anti-

cristão e anti-celestial, nele há um movimento para o abismo, para as profundezas da terra 

informe cuja última ocorrência visível é este O poroso. A lateral esquerda, “ocidental”, do 

quadro pende para alcançar a larva, a matéria potencial. 

A aparição do fantasma, de tão pesado, aliado ao ritmo irregular, permeado de 

silêncios verbi-visuais de diversas durações, se densifica ainda mais pela presença de um 

rumor que alterna sons graves e agudos, abertos e fechados. As constritivas, dominantes em 

Ssuass, Ffazzem, Ffressta, Ressta, Fessta são espaços de ar, vento leve, mas representam 

menos diante da densidade rumorejante das oclusivas, signos sonoros que reforçam e esquenta 

a atmosfera morna da imagem-vídeo. Palavras como Bemvindo, Catacumbas, Mundo, 

Nenhum, Nenhuma, Nem, Ninguém, Perturba dão a dimensão exata de uma substância física, 

gutural, que não é apenas fônica. A duplicidade de objeto denso, emparedante e de um dizer, 

ou silêncio, que teima em querer sair (no caso do leitor, entrar). O fantasma é o signo maior 

da duplicidade do quadro, pois se não no fantasma, no morto-vivo, se pode situar a dialética 

do vazio e do cheio. 

                                                 
44 Existem exceções, momentos por demais efêmeros de opacidade na imagem-vídeo: drogas, loucos, guerras, 
mendigos, estrangeiros, índios, negros, doentes. 
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Os pequenos espaços de ar presentes nos versos 6, 8 e 15 são importante 

acusticamente para criar a relação ideogrâmica e contrapontística da dialética entre o pesado e 

o leve, o fantasma e o cadáver, a dimensão de uma imagem que é ao mesmo tempo uma 

presença, um volume e um espaço aberto por onde se passa e/ou se atravessa (abertura 

relativa das constritivas, ciciantes, entre mugido e o signo, em vias de alcançar o sentido) e 

um rumor que ainda não pode ser chamado sequer de sopro, pois é proto-humano, obstacular, 

e indicialóide (o efeito fônico em Ummmm..., versos 2, 6, 10, 11, 12, 14, que podem ser 

considerados verdadeiramente proto-fonéticos, mas densamente acústicos). 

O calor e o gênero de quentura deste poema-cadáver-em-ato é em tudo oposto ao que 

geralmente se diz da imagem-vídeo. Em Tour, o morto parece se movimentar ao contato do 

olho do vivo, “quadrúpede de cedro”, para relembrar aqui um verso de Maiakovski, portador 

de uma temporalidade que retém os lugares e os objetos de sua paisagem histórica, lugar de 

uma memória-ação viva. Sua remissão explícita a uma política da memória e do 

esquecimento, o convite a esta pequena viagem onde não se encontra propriamente uma 

paisagem, uma imagem, mas o resquício de um luto, um espaço de perda, um volume 

portador de vazio, como dirá Didi-Huberman (Op. Cit, p. 45), com seus pequenos lances de ar 

(Poeta/Fresta/Resta) e de clausura limitadora. Peso e duração, algo que em princípio a 

imagem-vídeo não poderia conter.  

Contra as imagens habituais da rede de computadores, e da cidade em geral, 

“superfícies sem distância” (FURTADO, 2002), Tour é justamente esta distância que se 

inscreve na própria superfície das coisas. A imagem de síntese em sua não inscrição no 

suporte, pairando antes num circuito, no entre lugar da comunicação, que propriamente na 

superfície, em princípio arruinaria toda experiência estética, pois esta dependeria sempre de 

uma presença, de uma “superfície háptica” para poder existir (Parente, 1996, p. 25). Sem 

querer discutir o que venha a ser o adjetivo “estética”, sem sequer dar qualquer importância 
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ao que esta palavra possa dizer, o que ocorre em Tour é, estético ou não pouco importa, uma 

semiose que exprime a intensidade opaca de uma Enformação, uma forma carregada de uma 

força que a ultrapassa e que por isso mesmo serve de vetor crítico, semiose verdadeiramente 

“estrangeira” do vídeo.  

O diferencial de Tour na imagem-vídeo, e na correlata teorização que lhe dá suporte, é 

a importância que os dêiticos espaciais, advérbios de lugar, assumem na diagonal centrífuga 

da esquerda. Poiesis de lugares? Poiesis de pertença e de partilha, espacialidade-Nós – Tu, 

leitor - levanta-te e anda -. Lugar de uma vivência e de uma memória coletiva, que introduz 

uma turbulência na diafaneidade da imagem-mercadoria. Geralmente acima ou aquém de um 

real que lhe preexista, fundamento das imagens químicas da foto e do filme, a imagem-vídeo 

aqui no entanto não flutua. O acontecimento videográfico, que tende no monitor a não possuir 

uma espessura histórica, ou melhor, funda-se na própria possibilidade do arquivo ubíquo que 

não está em lugar nenhum para melhor estar em toda parte, aqui é por demais local.  

A imagem vídeo seria a imagem-Deus, para os apolipticos de plantão. Mas de um 

Deus perverso, leviano, vulgar, sem densidade, bailarino soprado pelo espírito evanescente e 

espectral da moeda e da mercadoria. Se nenhum ponto de qualquer objeto real corresponde ao 

pixel, se no vídeo a própria matéria é digital, há algo claramente destoante em Tour. Se o 

pequeno quadrado perfeito da borda esquerda da página, grávido de uma forma lacunar, é a 

metonímia da imagem-vídeo, esta incorpora uma lógica própria das máquinas sensórias e 

musculares, de uma densidade que desinstala sua tendência à fluidez e à recepção asséptica. 

Trata-se de um fantasma potencialmente diabólico. Se toda imagem-Deus abandona a 

superfície pesada demais do túmulo-suporte – imagem-Cristo, aquele que deixa o túmulo -, o 

fantasma de Tour, seu vácuo e seu derredor terroso, traz a presença e o rumor de uma 

coletividade, representada pelo poeta-morto-vivo-ancestral, que opera na cisão entre o desejo 

de “lembrar”, de habitar o “cyberespace” de uma duração mídio-psico-social, e a fragilidade 
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de toda memória que a custa de não esquecer, de querer “significar”, só o pode fazer na 

fluidez instável e “perecível” do monitor de vídeo.  

Na rede de computadores, tudo é mínimo por excesso, mas excesso de ponto-luz, 

recepção intensa, rápida e fria. O quadro tem que dividir, pelo menos em princípio, o espaço 

da tela com pequenos ícones e símbolos dos softwares dos computadores pessoais. Um 

Windows XP, por exemplo, adiciona ao quadro do vídeo a linguagem universal e codificada 

dos programas que concorrem não aleatoriamente com sua recepção: “Melhor ajuste”, 

“Tamanho real”, “Mais zoom”, “Menos zoom”, “Girar no sentido horário”, “Girar no sentido 

anti-horário”, “Excluir”, “Imprimir”, “Copiar”, “Fechar”, “Ajuda”. Uma luz branca ao fundo 

e as bordas da tela em azul completam o “novo horizonte de recepção”, o espaço central, 

porém, é vegetal e orgânico: Tour. 

A ambivalência figural deste objeto-vídeo deve-se em parte à disposição horizontal 

dos quadrados que cria um ritmo visual irregular, contraponto criado em parte pela disposição 

visual do verso livre. Ao contrário de trabalhos em que o quadrado e outras formas 

geométricas funcionavam para dar um cinetismo mais uniforme à imagem, como nos de 

Ovonovelo (1954-1960), agora eles contribuem enormemente para criar um efeito de volume, 

a exemplo dos primeiros poemas concretos, mas um volume mais energético que mecânico, 

pois é antes uma energização que a assimetria das horizontais criam com o fundo preto e com 

a textura das letras. O quadrado perfeito fixa, a se atentar o eixo sintagmático do texto, o 

percurso horizontal da percepção na leitura, corroborado pela centralização da figura na 

página, e gera uma linearização uniforme a cada verso, linha segura e sem desvio, tanto em 

sua totalidade, quanto em cada verso particular também uniforme, embora varie em cada caso 

sua extensão. Mas um percurso vertical apreende um movimento irregular estabelecido pelos 

tamanhos irregulares dos versos. O quadrado perfeito serve para fixar e, em seu vazio, gerar 
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movimento. O contorno fino e uniforme reforça o volume das letras que olhadas de perto 

parecem cubos de jogos infantis de formar palavras.  

Eis a ponte entre a imagem e a recepção. O convite faz lembrar que nos 

deslumbramentos catastróficos e apologéticos da teoria da imagem digital não se presta muito 

atenção ao fato nada sem importância de que se a imagem é digital, a recepção é sempre 

analógica, pois não houve, como é sabido, uma transformação análoga no signo e no sujeito; 

este se transforma mais lentamente e é mais vicário à terra, aquele alcançou níveis de 

transporte potentíssimos que cada dia mais se assumem como sua própria mensagem. A teoria 

da imagem digital tende a confundir a produção, ou os modelos e processos produtivos, e a 

imagem enquanto processo sempre em formação dialógica com um meio ambiente ainda 

assombrado pelo “demônio da analogia”:  

 

Como produtos da percepção, todas as formas são analógicas. As formas não são 
materiais em si mesmas, elas já são desde o instante em que elas são reconhecidas e 
utilizadas, entidades pelo menos mentais, se não propriamente espirituais. Elas são 
duplamente analógicas: não somente pelo processo de reconhecimento que é a 
identificação, mas também quando utilizadas em um contexto diferente daquele em que 
nós as descobrimos, elas oferecem um novo modelo de compreensão, e, portanto uma 
analogia. Uma vez que elas foram distinguidas, tiradas, como algarismos, de seu 
contexto, todas as formas, seja por metáfora ou intencionalmente, levam a analogias, 
pelo processo analógico que é o reconhecimento (Kerckhove, 1996, p. 61).  

 

O espectador imerge de imediato no objeto pregnante. O convite imperativo, grave e 

nasalizado é posterior à ocorrência visual poemática, pois quando lê as palavras o espectador 

já está inserido no ambiente, já é hóspede, hóspede em um espaço coletivo, grupal, onde uma 

pequena e marginal comunidade, comunidade de fantasmas luciferinos, exerce sua afasia, mas 

uma afasia cheia de urros e cicios. O que se coloca, como em todo uso imperativo da 

linguagem, não é algo da ordem do valor, do verdadeiro e do falso, de uma ordem mais 

semiótica e discursiva, mas da ordem do fenômeno e das vivências: entre. Como a uma porta 

aonde se chega sem ter intensionado estar ali, o vídeo é um espaço vazante, quente e úmido, 

de uma travessia física, onde ver é tocar, ou melhor, entrar. O rumor anuncia um espaço 
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secreto, segredo ilusório colocado pelo irônico – Que lindo -, que exige uma ritualística 

passagem. Não se trata de um ritual aurático, como no quase misticismo das performances 

contemporâneas, pois como ocorre em Tvgrama I, a ironia autofágica incorpora um certo tom 

e até o modelo lingüístico de certos anúncios publicitários e de pacotes turísticos que pululam 

na Internet. Um ritual profano que não se realiza sem antes aludir a um lugar e a um ato. 

Poiesis de co-pertencimento, ação sobre um objeto bruto e irredutível, a morte, a linguagem 

da morte, o cadáver. Relação de intensidade entre um objeto, um signo e um sujeito num devir 

situado no presente histórico, que é o presente do ato, e de seu processo de constituição de 

sentido, sua duração. Ritual porque coloca em questão um imaginário da negatividade crítica 

de toda vanguarda, de um projeto e de uma poética de vanguarda em Augusto de Campos, e a 

morte. Ritual, não será ritual todo poema concreto?, por pressupor que o pólo da comunicação 

e da experiência semiótica, o processo semiótico em sua inteireza, se revezem 

ininterruptamente. É ritual por situar-se justamente na dialética das durações - a tradição, a 

história – e as profanações, as perdas, os restos deixados pelo caminho, as ruínas que são a 

grande metáfora desta poética do signo e do fenômeno, do ver e do tocar, da imagem e do ato. 

Poética que configura a perda, o vazio e a morte, mas que luta para construir outras figuras de 

sentido, outros espaços de criação.    

 

Dos lugares 

 

Desde os inigualáveis ensaios de Walter Benjamin sobre Charles Baudelaire, as 

reflexões sobre literatura se alteraram com uma velocidade até então nunca vista. Mesmo com 

as mudanças sócio-históricas a partir dos finais do século XVIII na Europa, a crítica e o 

exercício da literatura continuaram separando de uma maneira drástica as instâncias da forma 

e do significado. O próprio conceito de forma da literatura moderna é devedor de um 
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significado inaugural, pode-se dizer que a significação, relação signo-contexto, esteve sempre 

afastada da crítica literária e da crítica de arte. A forma quase sempre era vista como uma 

relação indissociável com o significado, a idéia, a referência, a sombra. Tanto num pólo 

quanto no outro, a “localização”, a via de transporte do signo, nunca era colocada. O conceito, 

já uma ação sobre o mundo, era subjugado e instituído pela dominância de uma 

“epistemologia simbólica”, baseada nos pressupostos aristotélicos das línguas escriturais. Se o 

símbolo, na semiótica peirceana, é a lei, o hábito, o código, o livro, nele a troca, a interação, a 

facticidade da semiose nunca está posta, é sempre abandonada como um pedaço demasiado 

“carnal” e local para ter importância.  

A modernidade aprofundará esta concepção fortemente cristã do signo. O romantismo 

canônico dará um grande impulso na cisão pela sua repulsa da cidade e da máquina. Neste 

aspecto, os românticos ajudaram a embotar ainda mais os olhos do homem ocidental para as 

pequenas ações fundantes da vida cotidiana, entre elas as que envolvem a literatura, a poesia e 

a arte. O romantismo canônico, o das nações, das subjetividades, das autonomias, procura 

sempre uma sombra superior hierárquica: Deus, o pai, a origem, o território. Embora de 1914, 

a linguística saussureana, tão pouco romântica em sua abordagem quase matemática da 

língua, mantém ainda mais a separação. E mesmo os textos moderníssimos e bastante atuais 

dos Formalistas Russos, ainda contêm e aprofundam as potências mais radicais do alfabético 

fonético e da escrita.  

Aquilo que o filósofo alemão viu no poeta francês, Tour aprofunda e desconstrói. Não 

é um objeto que possa ser inserido na tradição moderna, pois vai além do espaço da “cidade 

escritural” do inventor da literatura, e verticaliza os lugares, amplia a espessura da “cidade 

literária”. Já não é a escrita do escritor, a “existência verbal”, que formata em signo a 

experiência cotidiana. É o espaço desta que é reconfigurado. Ao incorporar o voco-visual, e 

posteriormente o tátil, a semiose concretista re-dispôs a localização dos objetos, e ampliou a 
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percepção da experiência cotidiana através da poiesis. Não apenas o espaço da cidade, espaço 

simbólico, que Tour põe em cena, mas um cruzamento de vários espaços contemporâneos, 

distendidos na temporalidade que os separa. No revezamento que propõe, o espaço 

recepcional se ativa. A catacumba nele é um ambiente tátil, e o receptor está prestes a entrar 

em movimento, a deixar vago seu lugar para ocupar, do outro lado do território, um outro 

espaço de vacância, o túmulo. Em paralelo não contínuo ao genial Baudelaire de Walter 

Benjamin, Tour torna complexa a interação e os interagentes, os materiais manipulados e o 

tipo de acesso, a “Literatura” e os rituais privados de produção e uso etc.  

Este objeto, como as mais fecundas críticas da poesia e da literatura do século XX, 

reafirma que não pode haver um significado que passe ao largo das negociações nada 

efêmeras entre os agentes humanos, as instituições, as dominantes culturais e as ferramentas 

mnemotécnicas. Em suma, não pode haver significado sem uma midiasfera que lhe sirva de 

hospedeiro para ulterior transporte, transmissão e permanência. A midiasfera é o estágio do 

eco-sistema natural e semiótico. Em Tour, não há como a recepção não se dar conta da 

irredutibilidade do espaço, da terra como espaço a um só tempo inaugural e único. 

Um dos inúmeros méritos de Walter Benjamin foi ter lido Charles Baudelaire 

acionando tudo isso, entrando e saindo do texto o tempo inteiro. Nos ensaios paradigmáticos 

que escreveu, o crítico alemão transformou a obra de Baudelaire, aqui seria pertinente dizer os 

objetos-coisa (mais do que simplesmente “Poemas”) assinados pelo poeta francês, numa 

pletora onde os espaços de significação não podem ser separados dos espaços de vivência 

histórica dos participantes. Daí nele o tema da cidade e da ruína serem fundamentais, mas não 

apenas como temas, sobretudo como elementos de localização, de pertencimento de um 

produto semiótico a sua ambiência social. A retomada da figura da Alegoria no filósofo 

alemão se deve em parte a esta ampliação do sentido do texto para seus derredores sociais.  
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Pode ser dito, com um certo exagero, que Walter Benjamin inaugura uma crítica 

ecológica, não no sentido mais particularizante dos “verdes”, mas num sentido amplo da 

interdependência não hierárquica a priori de todas os interagentes de um meio-ambiente.  

Tour vai situar a poesia de uma maneira ainda mais radical que a colocada por 

Baudelaire para o espaço poético. O poeta francês funda a literatura, jurisdição da função 

poética, o amadurecimento, a expansão e a dispersão da escritura (Joyce, Rosa, Klebinikov). 

O objeto-signo de Augusto de Campos é um objeto fático. A facticidade da/na linguagem é 

uma função topográfica, nenhum processo semiótico pode abandonar por completo o canal, a 

via de transporte, que é em última análise a própria história contemporânea de cada ato. Não é 

tampouco a metalinguagem sua matriz funcional. Não é função do verbal, o que está posto em 

Tour, logo, não é de uma ordem metalingüística ou poética. Em vez de negar a via de 

transporte, a semiosfera, Tour constrói uma espacialidade intensiva, intensidade da terra 

imemorial, e por isso mesmo contemporânea. O espaço, aqui a imagem, é feito de uma 

presença pulmonar e de fortes indícios de localização às/em/o. Emissão, recepção e 

ecossistema não se separam nem se fundem, se revezam, e se deixam ver na espessura do 

“lugar do outro” e do “lugar comum”. Fático é justo este revezamento recorrente e 

constitutivo entre a instância do signo e a toponímia, entre a imagem e o ato. O 

metalingüístico e o poético deixam de ser a dimensão primeira do processo e passam a trocar 

de papéis com a pregnância do espaço-tempo contemporâneo à realização semiótica, espaço-

tempo vazado e intransponível da catacumba, cujo mapa todo tempo recoloca em suspense as 

bases que sustentam a produção semiótica e por extensão os espaços sociais, as metas 

identitárias de pertencimento, em constante risco de estagnação estética e política.   

Há uma relação imediata entre a consolidação da poesia escrita no romantismo, a 

interiorização subjetivista e o total abandono da poesia da cena pública. Acoplada sempre à 

emissão e/ou à “materialização” de signos verbais escritos, a poesia moderna descurou dos 
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operadores contextuais não-verbais, elementos inalienáveis da performance para a semiose 

acústica e para sua audiência viva e instantânea. Toda poiesis da voz, pré-escritural, é tal em 

que se pode entrar a qualquer momento, nem que seja para pedir ao emissor que se cale. Tour 

é o retorno a um espaço interagente, embora o faça sob um signo de morte. Fático: 

contemporâneo, intersemiótico, plurissensorial. 

A literatura que o concretismo encontra, um século após 1857, é um território 

fortemente hierarquizado em “regiões”. Não apenas um campo, um clube. Região, como um 

produto de um ato jurídico de delimitação (Bourdieu, 2000, p. 114), tanto dos papéis 

exercidos por cada agente do jogo literário, que Pascale Casanova (Op. Cit.) analisou com 

extrema acuidade, quanto por uma delimitação semiótica, a infindável querela entre literatura 

e cultura de massa no Brasil, ou entre escritura e audiovisual, como se a escrita já não fosse 

um produto, senão de massa, próprio a criá-la. Ao colocar em xeque os hábitos literários 

correntes, a poesia concreta pôs em crise uma série de funções sociais ligadas ao texto escrito, 

como editores, escritores, revendedores, consumidores, escola etc, e as hierarquias valorativas 

entre eles. O espaço literário sempre se confundiu com uma confraria dos homens letrados, 

hostis a qualquer forma de linguagem que visse das massas, daí o nascimento de um 

produto/conceito explicitamente ideológico, a “paraliteratura”.  

Da negociação problemática da poiesis de Campos com o espaço literário, embora seja 

ele tão apaixonado também pela literatura, em Tour se pode observar a dialética auto-irônica 

da catacumba que remete tanto ao vídeo quanto à própria escrita fonética como ambiente 

tumular do poieta e da poiesis. Negociação que pode ser representada pela famosa frase de 

Affonso Romano de Sant’Ana de que a poesia concreta teria emparedado toda uma geração. 

Ora, o emparedamento é do próprio espaço literário e sua subserviência exclusiva a uma 

ferramenta mnemotécnica, com conseqüências profundas para a prática da enteada da poiesis, 

como sugerirá Octávio Paz:  
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Pela eliminação da música, da caligrafia e da iluminação, a poesia reduziu-se até se 
converter quase que exclusivamente em uma arte do entendimento. Palavra escrita e 
ritmo interior: arte mental. Assim, ao silêncio e afastamento que a leitura do poema 
exige, temos que acrescentar a concentração. O leitor se esforça por compreender o 
que quer dizer o texto e sua atenção é mais intensa que a do ouvinte e a do leitor 
medieval, para quem a leitura do manuscrito era igualmente contemplação de uma 
paisagem simbólica. Ao mesmo tempo, a participação do leitor moderno é passiva. 
Palavra falada, manuscrita, impressa: cada uma delas exige um esforço distinto para 
manifestar-se e implica numa sociedade e numa mitologia diferentes. O ideograma e a 
caligrafia colorida são verdadeiras representações sensíveis da imagem do mundo; a 
letra de imprensa corresponde ao triunfo do princípio de causalidade e a uma 
concepção linear da história. A letra deixará de ocupar um lugar central na vida dos 
homens. O espaço que a sustentava já não é esta superfície plana e homogênea da 
física clássica, na qual se depositavam ou se colocavam todas as coisas, desde os astros 
até as palavras. (Octavio Paz, Op. Cit. p. 118).  

 

Ao impingir no poema concreto a delimitação, o consagrado crítico literário não 

conseguia pensar sua própria circunscrição; era/é incapaz de quebrar o espelho45. No que diz 

respeito à poiesis, há um apagamento total de todas as formas poiéticas ligadas a momentos 

históricos pré e pós-grafocêntricos. São incapazes de repensar o próprio gesto dos inventores, 

Edgar Poe, Baudelaire, Flaubert, o nosso Machado de Assis do Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, que, ao fundarem o território, já pressupunham sua transposição, seu adensamento 

crítico.  

Tour lança luz, luz noturna, sobre esta problemática que é política desde a raiz. Diz 

respeito a corporações, a substratos técnicos, imaginários, de classe. É uma nova dinâmica 

social que se insinua na quebra do paradigma cultural. O adensamento da discussão sobre a 

imagem-vídeo e sobre o audiovisual como um todo que a poiesis de Campos põe a mostra terá 

                                                 
45 O exemplo maior são as experiências do crítico/poeta literário no vídeo. Desastrosas, por serem por demais 
escriturais, ou melhor, por serem incapazes de problematizar o suporte-vídeo, usando-o simplesmente como uma 
página com palavras. O desejo é de participar do cortejo da novidade televisiva para a poesia, mas o resultado 
teria ficado bem melhor em livro, pois todos os pressupostos implícitos nos “vídeopoemas” do autor são 
grafocêntricos. (Cf. SANT’ANA, Afonso Romano. Poesia e comunicação audiovisual: depoimento. _____. Que 
fazer com Ezra Pound. São Paulo: Imago, 2003). Uma sintomática polêmica teve como palco as páginas da 
revista semanal de larga circulação Veja, quando um poeta-literário, Bruno Tolentino, ficou indignado com a 
inclusão de cantores de música popular no currículo de literatura de escolas de ensino médio, polêmica que 
acabou desembocando na questão do Concretismo. O próprio espaço da discussão, uma revista nada literária, já 
diz muito sobre os cruzamentos não visíveis, não obstante a luta pela não contaminação. Aliás, é sintomático que 
toda polêmica que envolva uma abertura da literatura para outros meios, vá direta ou indiretamente desembocar 
em Noigandres. Estes dois críticos citados são apenas exemplos de uma rede bem maior; demonstram um certo 
fascínio às avessas pelo objeto que tanto lutam para deslegitimar. Eles e seu grupo amplo padecem de uma 
monomania neurótica anti-concretista. A questão é muito mais de natureza política, sobre as demarcações e as 
hierarquias, sobre a manutenção de um feudo consolidado, e lucrativo. 
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necessariamente conseqüências políticas e sociais profundas pelo seu grau de problematização 

de meios de transmissão, estes sim, cotidianos. Uma mudança na ordem do audiovisual e da 

imagem-vídeo traz conseqüências sociais “imediatas”, enquanto o problema da literatura diz 

respeito hoje a uma casta influentíssima via sistema escolar e mercado editorial, mas assolada 

pela ascensão política e crítica de grupos sociais marginalizados e mais próximos dos meios 

de massa.  

Há outros dois bons exemplos do território literário funcionando a todo vapor que 

podem ser ilustrativos para se ter noção do funcionamento do campo literário nacional e seus 

paradigmas epistemológicos e culturais. Um é o best-seller Os cem melhores poemas 

brasileiros do século (Moriconi, 2001, 350 p.), exemplo maior de uma pretensão nacionalista 

autoritária de reduzir a qualidade, o valor, aos produtos de uma única região, o eixo Rio-São 

Paulo, lugar onde todos os poemas foram publicados, menos dois, de Minas Gerais, o que não 

diminui apenas reafirma o clube. O outro é Literatura e comunicação na era eletrônica (2001, 

94 p.) de Fábio Lucas, livro que descarta toda migração da literatura para um meio eletrônico. 

O curioso é que o livro não analisa ou sequer cita durante a argumentação um único “texto” 

eletrônico, poema ou prosa qualquer. Talvez não o faça porque eles não existam (hipótese 

improvável, a se ler a própria bibliografia do livro) e aí ele estaria falando de uma alucinação; 

ou, o que é o mais provável, discute o que não conhece ou é incapaz de problematizar senão 

com os pressupostos, os ideologemas do espaço literário, rigidamente demarcado pela 

tradição gráfica acadêmica.  

É este espaço ainda vigente, e potentíssimo, que a poesia concreta vai encontrar em 

1953. E o poema concreto romperá com tudo isto, com um clube que fez do “embotamento 

das superfícies” o signo maior de sua política. A indissociável relação entre projeto e pesquisa 

que a poiesis de Campos sempre trouxeram colocava em xeque a circunscrição literária 
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arraigada em práticas políticas, e em privilégios de classe, que ainda não ruíram de todo numa 

sociedade bastante patriarcal e cristã.  

A política literária brasileira, que fique claro, esteve atrelada à escrita por uma razão 

de natureza política interna, em muitos aspectos completamente diversa da política literária 

francesa por exemplo, porque no Brasil a escrita esteve próxima o tempo inteiro, pelo menos 

até os fins do século XX, a grupos sociais particulares e a uma forma específica de relação 

com a Europa e posteriormente com os Estados Unidos46. O território literário teve que 

digladiar com hábitos culturais preferencialmente acústico-visuais, que não foram destruídos 

de todo e que não o serão a curto prazo, dado que a televisão, a música popular e mesmo uma 

nova atitude perante a escrita, tanto de grupos já alfabetizados quanto em vias de alfabetizar-

se.  

No Brasil, o clube literário alcançava seu amadurecimento e sua autonomia na década 

de 50, com o domínio quase que exclusivo, pelo menos por parte das elites intelectuais 

dirigentes, do mercado editorial e dos currículos escolares. Toda grande literatura nasce como 

uma função do letramento, só depois, tardiamente, transforma, ou melhor, se institui como 

valor artístico, basta observar a batalha dolorosa do romance para alcançar a cidadania 

literária. No entanto, uma série de fatores intervém na constituição de uma literatura nacional 

como a nossa. O espaço pode mais facilmente ser delimitado, cercado, quando ele exclui, ou 

se apropria, das tradições acústicas não-dominantes. Quando estas tradições, no caso anti-

tradições, irrompem na cena pública, processo que é correlato à ascensão política dos grupos 

que as representam, o edifício literário, sempre devedor a Platão, rui.  

                                                 
46 A esse respeito leia-se ainda: Os estágios pré-documentais duma literatura não podem ser levados em conta, 
como por exemplo, a fase anterior a 1198 ou 1189, data em que Paio Soares de Taveirós compôs sua cantiga de 
amor para Maria Pais Ribeiro, favorita de D. Sancho I, cantiga essa que tendo sido considerada o primeiro 
documento da história da literatura portuguesa. Nem podem merecer consideração poemas ditos mas não 
reduzidos a termo pelo autor, como aconteceu a Camilo Pessanha. In: (Moisés, 1995, p. 21). Pouco importa para 
o autor se o texto, ou “termo”, que o estudioso tem em mãos não seja mais que uma mortalha, mortalha de uma 
situação vivencial maior e que incluía signos cenográficos, vocais, mímicos, e onde o público podia intervir a 
qualquer momento e participar da “trama”.  
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Tour não abole o espaço literário, dialoga com ele, o sustém, mas num ambiente ao 

mesmo tempo vertical e horizontal, sincrônico e diacrônico. Vertical e diacrônico porque 

remete a toda uma tradição da literatura e da poesia; horizontal e sincrônico, porque adensa a 

problemática do signo escritural com o agenciamento de outros modelos semióticos.   

Depois de 40 anos de atividade poética de seu autor, Tour é o ato após o 

arrombamento do espaço literário proposto por Augusto de Campos ao longo de sua trajetória. 

O objeto-signo de 1999 põe em questão a circunscrição literária, e já expande a problemática 

para a imagem-vídeo. O rompimento, conseqüência imediata do gesto primeiro e da pesquisa 

constante, também tem outra face. É como se a questão literária tivesse que ser ultrapassada 

por uma problemática mais urgente, a do meio dominante de nosso tempo. Se na década de 

1950 tratava-se de abrir todos os poros da câmara literária, agora Tour constrói uma 

espacialidade ainda mais radical, pois não se contenta em excluir, em separar os objetos em 

lugares identitários isolados e auto-suficientes. Nele, objetos contraditórios, não 

contemporâneos, se relacionam, se fundem, se mesclam: o imemorial na luz de agora; o morto 

que anda e ruge; o lodo no brilho do monitor; o cadáver que anda e habita o espaço de uma 

presença úmida; a letra que mata (letra-tumba) e potencializa a criação. Já não é mais a 

literatura o objeto da pesquisa poiética, é a poiesis em sua totalidade, em sua intersemiose 

constitutiva, e que luta agora também com o vídeo e sua correlata circunscrição 

contemporânea.  

Tour é poiesis manancial de uma coletividade atenta, que não se ensimesma em cada 

um individualmente, mas no diálogo ininterrupto entre os sujeitos, seus grupos, suas tradições 

e suas ferramentas mnemotécnicas. Poiesis da lembrança, das presenças cadavéricas, que não 

remete simplesmente a um passado. Sua luta é uma luta pelo presente. É uma épica pela 

expansão coletiva, porque em Tour está pressuposto mais de um – Benvindo -, a utopia épica 

é coletiva, e não romântico-subjetivista-burguesa. No épico pululam os lugares, os agentes, o 



 182

passado, os projetos. Epopéia é ação: Tour. Épica contemporânea da guerrilha contra “o coro 

dos contentes”. Ação do homem presente sobre seu passado e seus projetos de futuro. Não se 

trata de uma “narração” objetiva, no sentido que a teoria da literatura atribui à épica, capaz de 

uma emissão que independe da mediação, raiz mítica crente em um tempo de heróis e deuses, 

como o era na epopéia arcaica. O espaço em Tour é por demais úmido, habitado e esvaziado a 

um só tempo, e há nele algo de uma erva que é preciso regar e a-colher. poiesis do espaço, e 

dos objetos postos no espaço: ecopoiesis.  

Além de Tour, lugar de luta coletiva, como não lembrar de outros objetos-signos do 

autor em que uma pesquisa coletiva contemporânea se mostra? Greve (1961), SOS (1983), 

Não me vendo (1988), Brinde, outro texto-lodo (1991), Mercado (2002), e tantos outros.  

A poesia concreta, ao construir objetos “solidificados”47, objetos que não constroem o 

sentido sem antes indicar o canal e o código, de uma forma ou de outra redefiniu os conceitos 

espaciais dominantes na literatura e na poesia. Um objeto como Poetamenos obriga o leitor se 

não a reorganizar seu espaço de recepção habitual, a pelo menos percebê-lo em sua 

materialidade. A poesia concreta alterou não apenas a forma de fazer poesia, como ainda se 

diz hoje, ela alterou principalmente as maneiras de percepção e de localização dos signos, da 

poiesis e da poesia em particular, no espaço cotidiano. Alterou porque os expôs como 

basilares do processo histórico. O que dizer de Tour, objeto da ausência, analógico 

simbolóide, senão que é poiesis da presentidade, pois faz o espaço tomar a forma de um 

estado de emergência (Bachelard). 

E que espaço será este colocado em cena pela poesia concreta senão o espaço da 

cidade, espaço espesso: verbivocovisual. A poesia concreta surge na cena brasileira, e 

internacional, como estes estrangeiros que quebram o imobilismo do espaço. Os poemas 

                                                 
47 Opera concretamente toda arte cujo material é utilizado em consonância com a materialidade de suas funções 

e não no sentido de representações translatas que circunstancialmente poderia assumir. Max Bense sobre a 

Poesia Concreta brasileira (1971, p. 194). 
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concretos, estranhos estrangeiros, racham o idílio identitário dos “homens-literatura” em seu 

espaço inerte e vegetativo. Ao redefinir o espaço da poiesis na poesia, e na literatura, espaço 

duplo, como forma construída, e da sociedade, a dinâmica entre poiesis e outras artes, poiesis 

e ciência, poiesis e tecnologia etc., o poema concreto abria a amplitude da vida cotidiana, o 

cotidiano contemporâneo cheio de signos e máquinas semióticas. É um gesto da mesma 

envergadura do que fez Charles Baudelaire com a literatura, mas para desconstruí-la, para 

problematizar sua valência contemporânea. Se Baudelaire será o teorizador e o poeta da 

literatura, da autotelia literária, numa produção que nasce justamente do caráter irredutível da 

cidade contemporânea (Paris, capital do século XIX), a poesia concreta será a falência do 

projeto literário, inserido agora não no espaço da cidade, mas na dinâmica descontínua e 

pluricultural da metrópole (São Paulo, capital brasileira do século XX), ainda mais irredutível 

e fragmentária. Ao espaço da cidade, espaço da letra, da Lei, do símbolo, da razão e do 

progresso científico, contrapõe-se o espaço da metrópole, da esfera cinética do vídeo e da voz, 

da relatividade na física, da diferença étnica e do pensamento do acaso e da guerra.    

O lugar em Tour é um espaço-entre (incorporando na expressão o trocadilho possível 

do segundo termo funcionando tanto como preposição quanto verbo). Há nele mais do uma 

simples topografia do dentro e do fora, também um intervalo entre ações potenciais: 

entrar/sair. O que salta aos olhos é a ação que está por se realizar: do fantasma que caminha 

“vexado”, pele-lodo e de quem está fora apenas por um pequeno instante. O intervalo em 

Tour é um dos fundamentos do seu contexto, o outro é a ação por ser realizar. A voz que 

emana, gutural e fantasmática, voz imperativa, dirige-se a outras presenças também 

imperativas. Signo arapuca, para a ação, contra as armadilhas de imobilismo.  

Mesmo se for levantada a hipótese de que a simples aparição deste objeto-signo já é 

uma realização completa, hipótese possível e de grande pertinência, ainda assim o percurso, o 

caminhar, a viagem  pelos meandros do lugar será de larga importância, pois o movimento 
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está pressuposto no convite. Mesmo que o leitor seja abúlico ou “medroso” e não queira ir, o 

cadáver pulará sobre ele até o fim da leitura.  É um signo onde ainda se está no 

reconhecimento do lugar, um estágio posterior parece pressuposto. É justamente este intervalo 

entre o convite e a ação que faz deste objeto não somente um signo dos lugares, mas de uma 

especificidade toposígnica. Não se trata, pois, de um “poema metalingüístico”. Aliás, a poiesis 

de Campos nunca é puramente metalingüística, pois, como já foi sugerido em páginas 

anteriores, os problemas que coloca vão além do plano lingüístico e conceitual. A poiesis de 

Campos é de natureza também fortemente fática, que Tour permite vislumbrar com mais 

clareza.  

Tour ultrapassa a ordem metalingüística, que está diretamente relacionada às 

linguagens verbais, mesmo que o uso deste termo tenha se expandido positivamente para 

outros domínios. O problema que Tour coloca não se resume a uma racionalização crítica do 

sentido e da referência, direta ou não, a outros textos verbais. Tour coloca a questão do 

contato, dos espaços canônicos de produção-recepção poético-literária. A metalinguagem, 

embora problematize, como em João Cabral, os hábitos literários, por sua prática intrínseca de 

crítica da linguagem pela linguagem, ainda se situa sem muitos problemas nos espaços 

tradicionais da literatura. Serve antes para impor uma outra linha de força que propriamente 

para questionar a relação literatura-escrita. O objeto de Augusto de Campos complexifica a 

abordagem da semiose literária. Nele, e no seu conceito implícito de poiesis, o processo de 

sentido não se resume num texto que está aí como o emblema durável de um semideus, 

cabendo aos mortais apenas contemplá-lo: cor, voz, imagem, formas humanóides, ervas, 

“homens trabalhando”, máquinas, mouses, cadáveres. Letras. Luz. 

É aí que todo poema concreto é um signo contextualizante porque chama atenção para 

as práticas poéticas e para seus lugares. Um poema concreto nunca se esgota no enunciado, 

grande conquista da poesia moderna atrelada ao vertiginoso letramento imposto pelas 
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sociedades capitalistas a partir da segunda metade do século XIX. Antes de qualquer coisa, os 

poemas concretistas quebraram a topografia semio-histórica, os papéis sociais dominantes até 

então na poesia e na literatura no ocidente. Mais que isso, o concretismo é uma mudança de 

paradigma cultural, histórico, técnico, político.  

A função fática dominante nos poemas concretos, tão pouco poéticos no sentido 

corrente do termo, não elimina a metalinguagem, consciência aguda da linguagem verbal. 

Mas é no substrato fático que se pode perceber a ruptura de Tour, e da poesia concreta em 

geral, com a tradição moderna canônica, pois, ao contrário da metalinguagem, abordagem 

tipicamente moderna e modernista de poesia, a função fática transcende o literário e se instala 

na própria interação, ou melhor, nos espaços políticos construídos na/pela poiesis. A se pensar 

em Tour, o fático não pode ser entendido como uma atitude linguageira cuja única finalidade 

é testar se o canal está funcionando. A função fática proposta por Roman Jakobson serve para 

testar a validade dos canais (só no plural se pode pensar o termo), das vias de transporte 

sígnico e das hierarquias políticas durante o processo semiótico. É em todo caso a 

possibilidade, ou não, de interação que está em jogo em Tour, objeto-signo já pós-concretista, 

úmido e vegetal, signo-gare, signo-estação, signo-via.  

Nele, pode-se pensar em três ocorrências topográficas:  

1) o objeto-signo por si só já constitui um espaço próprio, neste primeiro ponto estaria 

tudo o que foi dito na Descrição, podendo-se dele dizer o que Gervereau (Op. Cit., p. 9) disse 

a respeito de toda imagem: elle n’est pas seulement une transposition du réel, elle est aussi un 

réel intrinsèque avec sés propriétés et ses circuits.  Ainda, não um espaço propriamente, mas 

uma maneira de organizá-lo, de criar uma ambiência que interfere já aí na recepção e na 

espacialidade que esta encontra habitualmente, seja no ambiente de leitura como um todo, seja 

no monitor de vídeo em particular. Tour é uma “infra-estrutura física”, nos termos de David 

Harvey (1992, p. 203). Claro está que o caminho percorrido pelo leitor até chegar a ele  – 
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provedor, site oficial, atualização na tela – esfria o horizonte de recepção, mas também se 

pressupõe a possibilidade de aparecer de chofre, num e-mail, por exemplo, ou num vírus-

semiótico, ocorrência em que a atmosfera lúgubre destoa de boa parte, se não da grande 

maioria, do que o receptor tem em volta, arquivos e programas disponibilizáveis na rede. 

Neste caso, Tour se apresenta como um novo hóspede, na tela do computador, por ser hard 

demais, resquício analógico de um mundo em decomposição e que o espaço brilhante do 

monitor teima em afastar.  

2) o espaço do vídeo como um espaço autônomo com suas próprias regras de produção 

e uso. Neste tópico seriam incluídos tudo aquilo que diz respeito às tendências da imagem-

vídeo enquanto gênero semiósico, a saber: esmaecimento da memória e a propensão à 

provisoriedade e à fluidez esquizóide, por exemplo. Como diálogo com o espaço maior da 

Videosfera, Tour possibilita justamente uma memória e uma durabilidade de “alvenaria”, um 

monumento: a construção deliberada de um espaço vazio para espelhar aquilo que partiu 

(Manguel, 2001, p. 276)48. Contra a recreativa inerente ao uso corrente do vídeo, recreativa 

que opera pela desmaterialização do espaço-tempo, que transforma os lugares em uma 

abstração numérica. Cidadão do mundo, o sujeito-vídeo flutua na possibilidade de trocar de 

lugar a qualquer momento bastando acionar o controle remoto ou o mouse. Em Tour, o 

conteúdo do enunciado não brota sem antes chamar a atenção para os locais de enunciação, a 

imagem-vídeo nele assume uma localidade paradoxal (Maingeneau, Op. Cit., p. 28). Assim, 

se deve pensar neste vídeo como um diálogo com o campo mais vasto da imagem vídeo, 

entendendo por este não apenas um dispositvo técnico, mas fundamentalmente um poderoso 

construto das atividades sócio-culturais contemporâneas, onde a técnica dialoga sem 

interrupção com o imaginário e as necessidades coletivas. 

                                                 
48 Sem fatalismo, porque, como veremos mais adiante, a ironia antropofágica quebra a idéia de morte como de 

um inexorável já realizado e completo, pois a própria existência do poema, embora poema de morte, já é um 

indicio de que o morto também vive. 
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3) o terceiro topograma possível é a natureza do pacto que estabelece com o receptor, 

complexificação dos dois tópicos anteriores. É aqui que entra em jogo a práxis recepcional, 

bem como a relação dele com outras escritas e com o espaço literário mais amplo, inseridos 

no habitus do receptor. Este encontra um objeto quente e úmido, vivo, pulsante. Se o mouse 

permite um não envolvimento com a forma, pois possibilita abandoná-la com extrema 

rapidez, Tour quebra justamente esta possibilidade pelo tom imperativo cuja finalidade é 

evocar uma ação que instala o corpo no espaço, a catacumba. Se o receptor já abandonou as 

geografias tradicionais e agora se alterna entre o indiferenciado global e o individualismo 

esquizofrênico potencializado pelo vídeo televisivo, diante de Tour é obrigado a reconhecer 

estas velharias que teimam em obscurecer a luminosidade do monitor. Nos termos de Walter 

Benjamin, sua mente civilizada não pode esquecer a barbárie que lhe é inerente.  Num 

ambiente amorfo, etéreo e simbólico, o vídeo e a rede, o receptor resgata a temporalidade e a 

historicidade não apenas de um passado ido e findo, mas de seu presente se fazendo, ou em 

via de construção: entre.  

Um uso da imagem-vídeo no qual o cotidiano e o passado, a ação, o desejo e a utopia 

fazem acordar um sujeito que de tão impregnado pela busca do prazer só alcança o tédio ou a 

exaustão. E a poiesis é este lugar pregnante, espaço inaugural e contemporâneo; utópico, 

vivencial e ancestral: Tour. 

 

Morte e antropofagia 

 

 Iniciada na década de 50 com a ênfase construtiva de uma vanguarda ansiosa em 

produzir uma re-fundação não apenas dos pressupostos poéticos nacionais, mas das próprias 

bases de nossos hábitos intelectuais e de nossas relações “externas”, o projeto poético de 

Augusto de Campos assume em Tour um diálogo ainda mais radical com a primeira tentativa 
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verdadeiramente crítica de se fazer isso, a antropofagia de Oswald de Andrade. Pode ser 

observada em Tour uma mudança de perspectiva do gesto de devoração, que sai da órbita da 

produção e transita pela recepção; trata-se agora de um ritual de contágio, ritual-fático.  

Seria demais pensar, e talvez sequer fosse produtivo, que se está diante do terceiro 

tempo oswaldeano, do retorno de um matriarcado agora também fundado nas positividades 

das técnicas contemporâneas.  O problema deve ser encarado em uma outra perspectiva; do 

matriarcado utópico oswaldeano, Tour incorpora muito mais o dado comunal que “técnico”. 

Este se dá, uma tal mudança, pode-se dizer até ruptura, pelo imperativo do convite, ao mesmo 

templo plácido e autoritário, pela des-comparti-mentaliz-ação que faz dos outros que estão do 

lado de fora. As fronteiras em Tour são minadas, inseguras. Tour difere de Oswald porque 

nele tem menos peso a devoração por si que a pletora vazia dos espaços em torno do rito 

antropofágico: a comuna. 

Tour é uma outra temporalidade do projeto antropofágico. Um quarto tempo, primeiro 

passo para se chegar finalmente ao terceiro tempo do Matriarcado de Pindorama? Se num 

primeiro momento o objeto é abordado em seu aspecto de coisa, o “real intrínseco” que é o 

“significante”; se num segundo momento, nas negociações com os espaços sócio-semiótico 

em jogo que o objeto ao mesmo tempo acata e ironiza, agora se trata de algo próximo à 

Outridade, a descoberta da presença, invocada por Octávio Paz. 

O gesto de devoração, embora de traços ritualísticos, “totêmico-vegetais”, pressupõe 

agora outra participação direta, o leitor é impelido a desempenhar o mediador, papel este que 

ele nunca reconheceu, ou não lhe foi dado reconhecer. Enquanto espaço do rito, possui uma 

ambiência comunal. A pequena morte que Tour torna visível é justamente a desta troca-

passagem da máscara para o outro. Da Ontogênese (ainda fortíssima em Oswald) à 

Coletivogênese. 
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Colocar o problema do Outro não é relevante por si mesmo, pois o “pré-conceito” e os 

racismos são também “colocações” do Outro. O que se percebe em Tour, e na poesia concreta 

em maior ou menor grau, é não apenas o lugar das diferenças sociais, políticas, étnicas, de 

classe etc., é principalmente o convite, nem sempre amável, à participação nos processos de 

construção destas.  

Tour expõe não o problema das identidades, mas das identificações, entre elas as 

postas em jogo pela pequena e longa “história da vida privada” das leituras. Em Tour, faz-se 

necessário que os sujeitos se inventem e construam sua própria maneira de enunciar (Penna, 

2001, p. 342), que se tornem cientes de que “perten-Ser” não diz respeito a substâncias, e sim 

a ações, ativas ou passivas (a inércia é também uma forma de ação social), entre o convite e a 

entrada já realizada, entre a “formatividade” do signo e a liberdade criadora pressuposta na 

recepção-ativa, entre a tumba como espaço de morte e espaço de criação etc. O que olha, ao 

chegar ao texto (chegar aqui implica sempre uma ação que continua), já é imediatamente 

olhado: Bemvindo.  

Nele não é suficiente Ser (leitor, autor, sujeito, poeta), pressupõe-se um Estar, 

consciência de lugar, ou melhor, de ação no/para lugar, tanto do morto que já rompeu o limiar 

da mudez quanto do receptor que habita/habitará o túmulo. A “ética total perante a 

linguagem” de que Augusto de Campos falava há muito, é a dialética entre apreensão e 

construção; entre a constatação, a percepção passiva das fronteiras, e a ação sobre elas49. 

O princípio antropofágico em Tour não é constituído simplesmente da cisão de não 

possuir sua própria Língua (em Oswald com duplo sentido: 1) silenciamento da língua 

bárbara indígena pela 2) tradição lusobrasileira de Salão, representada por um Coelho Neto, 

por exemplo) e de ser forçado a romper o ilhamento e a cerca que o define por exclusão 

(exclusão da rede como metonímia da exclusão da poesia e dos poetas do espaço social). 

                                                 
49 Os Poemóbiles e Anticéu são, sob este aspecto, mais radicais na arqueologia do lugar do signo do que Tour. 
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Nele, a identidade se move, por ser necessariamente plural no não lugar que o Um chama de 

“periferia” (Brasil, poesia, poesia visual, videopoesia, cemitérios etc), lugar onde o 

cruzamento, não raro perverso, obriga a Lei, inclusive a literária, a aumentar ainda mais seu 

muro e sua circunscrição. Construção em todo caso vã, pois a energia que pulsa, centrífuga e 

centrípeta, faz a brisa densa penetrar o território sagrado, e aquele que parecia entregue, 

afásico em função da altura do muro, relampeja húmus, por um sopro proto-humano e por 

uma presença que abre sulcos na rocha. 

O rito antropofágico é o reiterado convite para a “ação cultural” (ação necessariamente 

política) que a poiesis de Campos tem feito ao longo de sua trajetória de já 50 anos de 

produção poética, tradutória e de crítica literária. O tom, a ironia, as “colagens de citações” 

dos manifestos que exigem do leitor uma energia, um esforço até fisiológico para a recepção, 

se coadunam com este incessante convite a uma co-pertença num espaço dialético de perda e 

de abrigo: objeto-tumba (Tour), objeto-janela (Pulsar), objeto-cidade (Cidadecitycité), 

objeto-cosmo (SOS), Poema bomba. Tour aprofunda, na poética dos lugares que é a poiesis 

de Campos, a tactilidade dos espaços onde se prepara, ou já se exerce, a cerimônia e o rito. 

Mas como falar de rito em objeto tratados pela crítica como racionalizantes e frios? Ora, 

faltou/falta à crítica corrente perceber que a “quentura” nos trabalhos de Noigandres é de 

outra ordem, ou melhor, de outro lugar. Uma poiesis da razão, mas da razão que embora 

sendo diálogo com a ciência contemporânea, não descarta a história da poesia nem seus 

ambientes de atividade sócio-histórica.  

A razão concretista é a razão da pesquisa, razão fortemente intelectual, porém 

sobretudo poética. A razão poética dialoga, diálogo em vários níveis e camadas, com outros, 

outros antropofagicamente “assimilados e problematizados”. Tour repropõe, ou coloca de 

uma outra maneira, a questão da antropofagia oswaldeana, da qual representa uma outra 
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temporalidade, ou uma nova desleitura. É que agora se discutiria um outro ponto do projeto 

oswaldeano, já não mais o otimismo devorador, mas a acidez do pós-mortem (Pós-tudo?).  

Tour, contudo, possui muitos vestígios do parricídio, as ruínas ainda estão úmidas, e já 

cresce sobre elas a erva, que lutam contra a melancolia imposta pelo luto longo demais (data 

da alvorada noturna do romantismo e do ensimesmamento de Petrarca), e o signo-cadáver não 

se contenta, eis o momento de refundar, refundar na partilha da ação coletiva. Ao quebrar o 

tabu, o que fazer para erigi-lo em Totem? Construir a partir do ato cometido em comum. O 

crime coletivo cria a igualdade entre os agentes que, embora não digam o que fazem, 

visivelmente algo está se fazendo ou em vias de, Em Tour é impossível não sentir o cheiro de 

um movimento que não cessa.  

Dizer que Tour é um outro tempo na constelação antropofágica, é postular que o 

âmbito agora é, como se um dia um fosse possível não ter sido, social na sua própria base. A 

poesia concreta se antecipa, em certo sentido, à guinada contemporânea que levou à 

reavaliação dos objetos e modelos de validação sócio-histórica, fazendo ruir na própria base 

os substratos do pensamento ocidental, ideologicamente tendente a abordar o significado 

sempre esquecendo o processo de significação como um todo. Tour põe em cena algo muito 

maior que o significado, pois faz atentar para a semiose em sua totalidade. O ser que olha se 

transmuta em objeto quando olhado. O risco da morte é a autocrítica que funda a outridade 

comunal através da consciência do sacrifício: a conversão do eu em tu. Colocado no espaço 

gozozo da net, o sacrifício, tanto como escrita quanto imagem, se torna sacrilégio, pois além 

de tudo, o leitor é criador e assassino em potencial, ele adentra um espaço destinado a poetas, 

a catacumba.  

Não será demais, no entanto, pressupor que o leitor chegue um tanto desarmado para o 

acontecimento que o espera, até pelo que já se disse anteriormente. Este lugar úmido e vegetal 

por onde ele inicia o percurso, não parece tanto o espaço da casa – onde o ser reina no 
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paraíso terrestre da matéria adequada (Bachelard) -, e muito mais um espaço labiríntico, 

onde o limite dos vãos, a fronteira delimitada e segura do “quarto de leitura”, foi violada tanto 

pelo morto que fala, que rompe a ce(n)sura da voz que é todo cadáver, quanto pelo leitor ativo 

que, na mesa do monitor de vídeo, em breve terá que usar as mãos para se guiar no espaço 

subliminar e sublunar, do tempo imemorial do sacrifício que inaugura a criação.  A criação é, 

além do ancestral quadrado da margem direita da última linha, a ironia que enuncia no exato 

momento de ter sido impossibilitado de fazê-lo: jazem: verbo intransitivo de sujeito 

indefinido, emissão sem agente. O irônico – Que lindo -, riso potencial (fresta?), é o signo 

verbal, o elemento simbolóide, que atesta, pelo contrário, o fluir incessante, não obstante seu 

cheiro morno do sangue. Aquele que anuncia o luto já o faz instituindo sua des-legitimação 

para fazê-lo. A própria existência do anunciante, voz espectral, já desmente a verdade fechada 

da fala a proferir.  

Tour está cheio de resquícios de ar e indícios de energia, um espaço possível de 

criação e nascimento por entre os escombros50. Ao leitor cabe transformar em obra (se esta 

palavra ainda convir) a densidade lacrimal e “atraente” do lugar. Ele há de tocar permanências 

incrustadas na rocha, e lhe interesse menos concluir um acha(ta)mento do espaço, 

territorializá-lo, que atentar para o tateio das mãos que, na medida que “desvendam” o lugar, 

de-coram um outro, já habitado pelo novo hóspede. Se o objeto nunca está, se é sempre 

potencial, para usar aqui uma abstração das muitas da psicanálise, também a perda nunca se 

dá por completo, é também ela potencial. Nem melancólico, nem propriamente em estado de 

luto, o antropófago, por sob a vestimenta rota do cadáver, constrói sua integridade provisória, 

não na busca de uma identidade perdida, ainda forte em Oswald, mas na construção de uma 

identidade relacional, eco-lógica, que, ao não visar simplesmente o retorno a uma origem 

trans-histórica, desinveste a busca por uma busca narcísiva, dominante subjetiva, e burguesa. 

                                                 
50 A ambigüidade morfo-semântica, instigante e polêmica, da palavra Mudo, último verso de Pós-tudo (1984) 
participa também deste espaço duplo: mudez (morte) = mudança (criação). 
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Aqui, muito mais próximo de Maiakovski que de Oswald, o objeto-signo de Augusto de 

Campos, a ironia da longa fresta iluminada51, faz atentar não para uma raiz primeva como 

foco, ou modus, reatualizável, como se nota na “metafísica bárbara” do manifesto 

oswaldeano, mas de uma dimensão contemporânea, da história contemporânea, como “lente” 

da história passada.  

Tour coaduna, de uma maneira instigantemente contraditória, todas os indícios de uma 

história a-histórica, proto-humana (cores, sonoridade, ecos nasais e soturnos, textura lodosa, 

negror absoluto etc), tempo-Tabu, com o ambiente contemporâneo, é como se este não se 

permitisse ser abstraído, formulando uma “equação” semiótica que dificilmente poderia ser 

explicada por palavras: o brilho do monitor, os ruídos tecnolóides nas bordas, a assepsia do 

local de trabalho ou do escritório domiciliar. A recepção “fria”, embora intensa, do vídeo, e o 

objeto pesado e denso demais, larval; o ritmo alucinógeno contemporâneo, do vídeo 

especialmente, e uma “massa videal”, um signo de durações indesejáveis. 

Tour está no começo do novo paradigma aberto pelo concretismo, começo/re-começo 

assim como Homero estava não no começo, mas no fim da “ordem matriarcal” Ao contrário 

do que quis fazer supor a história e a crítica literária, Homero anuncia já o fim de todo modelo 

antropológico de uma midiasfera baseada na voz e na comunidade. Não é próprio dizer que 

Homero é o começo da literatura; o Homero que inicia a literatura ocidental já não é Homero. 

É este Homero pré-homérico que Tour põe em cena, e que remete apenas indiretamente a 

Dante e ao Fausto de Goethe. É este Homero pré-homero que está vivo no riso potencial – 

Que lindo. Mas, em virtude do inelutável presente, e seus meios de modelar e transportar, o 

pré-homérico invocado é o pós-Homero, é mais que o condenado por Platão. Se o grego 

exercia sua duração histórica por Mnemosyne moldar melhor o passado repousante como num 

círculo; o que abre sua casa para um hóspede de novo presente exerce sua “práxis poética” 

                                                 
51 O poema é demasiadamente longo para os padrões habituais do próprio Augusto de Campos. 
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com duas diferenças fundamentais do Homero ocidental: 1) não tem na memória seu valor 

máximo, não coloca a “função poética” a serviço da musa, pois os modelos de arquivamento 

de que dispõe já há muito fez a memória se extender para além da musa; 2) Nem tem no 

passado, no mito de uma origem inevitável, a matriz da significação, pois é a urgência do 

presente, e da poiesis nele, que está em jogo no processo semiótico. O passado não é mítico, é 

histórica porque os meios são também pregnantes e possibilitam ou impedem a ação histórica 

específica. Porém a diferenças importam tanto quanto as afinidades, pela presença desses 

tempos não contemporâeos, em que o Um se desdobra, e o morto volta a exercer seu papel na 

troca. 

Se a morte só é irreversível na consciência individual, ocidental, judaico-cristã e 

burguesa, ao fazer a crítica do individualismo, tanto da leitura quanto da autoria, Tour, 

questiona o conceito de lírica dominante, o sucedâneo imediato da metafísica cristã que reduz 

a poiesis (como sinônimo de poesia) à ocorrência luterana isolacionista, esquizóide. A morte 

que Tour mostra não se separa do mundo presente dos vivos, porque ela é exercida na razão 

poética antropofágica, onde morte e vida se partilham, onde a memória não esquece na 

reificação da mercadoria os tempos e os lugares do lembrar. O antropofagismo em Tour é 

transformação do corpo morto em troca social, não é puramente assimilação do(s) outro(s), 

ora o signo, ora o autor, ora “os poetas”, ora o leitor, é vínculo e duelo com o(s) morto(s). 

É uma utopia poética desidealizante, pois próxima, embora não reduzida a, a um 

mundo contemporâneo por demais urgente e inalienável. Um objeto-signo demoníaco, se 

entendermos por este termo o “intervalar intocável”, objeto-signo demoníaco porque semiose-

intermediante, fundadora de uma nova dialética, aquela que já não tem na síntese sua 

realização maior porque teleológica, e sim no espaço-entre as “substâncias fixas”, na “página 

significante” – espaço-papel – (Mallarmé), muito mais que na semântica imperatriz dos signos 
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por si mesmos. Da jarra, “máquina posta a funcionar”, que das flores (João Cabral de Melo 

Neto). Da lógica da correlação não da identidade (Haroldo de Campos no Ideograma).  

Lógica da correlação é uma lógica do contemporâneo, de onde em princípio não se 

pode sair ou adiar. A constelação antropofágica centrada no agora é próxima, daquele tempo 

descrito por T. S. Eliot em Burnt Norton: o que poderia ter sido e o que foi convergem para 

um só fim, que é sempre presente52.   

 Como não lembrar a respeito de Tour e da poética de Augusto de Campos o fragmento 

de um outro pensador, a exemplo de Eliot, tão diferente da proposta concretista, o Jean 

Baudrillard do belo A troca simbólica e a morte:  

 

À utopia – que não é de modo algum o fantasma de uma ordem perdida, mas, contra 
todas as tópicas da descontinuidade e da repressão, o pensamento de uma ordem dual, 
de uma ordem da reversibilidade, de uma ordem simbólica (no sentido forte e 
etimológico do termo), em que, por exemplo, a morte não é um espaço separado no 
qual nem seu próprio corpo nem sua sombra sejam para o sujeito espaços separados, 
em que não há morte que leve ao fim a história do corpo nem barra que leve ao fim a 
ambivalência do sujeito e do objeto, em que não há além (a sobrevivência e a morte) 
nem aquém (o inconsciente e o objeto perdido), mas atualização imediata, e não 
fantasmática, da reciprocidade simbólica(1996,p.193). 

                                                 
52 In: ELIOT, T. S.. Poesias. Tradução de Ivan Junqueira. São Paulo:Nova Fronteira, 1981. p, 199. 



 196

  
BIBILIOGRAFIA CONSULTADA 

 

ACHARD, Pierre et al. Papel da memória. Tradução de José Horta Nunes. São Paulo: Pontes, 

1999. 71 p. 

ADES, Dawn. O dada e o surrealismo. Barcelona: Editorial Labor, 1974. 

ADORNO, Theodor. Crítica cultural e sociedade. In: Prismas. Tradução de Augustin Wernet 

e Jorge Mattos B. De Almeida. São Paulo: Ática, 1998. p. 07-26. 

ALBERA, François. Eisenstein e o construtivismo russo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

ALMEIDA, Maria Cândida F. de. Tornar-se outro: o topos canibal na literatura brasileira. 

São Paulo: Annablume, 2002. 295 p. 

ALMEIDA, Candido J. Mendes. O que é vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1984. 96 p. 

ARAÚJO, Ricardo. Poesia visual-vídeo poesia. São Paulo: Perspectiva, 1999. 178 p. 

ARISTÓTELES. Arte poética. In: ARISTÓTELES, HORÁRIO, LONGINO. A poética 

clássica. Trad. Jaime Bruna. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 19-52. 

AUBERT, Francis Henrik. As (in)fidelidades da tradução: servidões e autonomia do tradutor. 

2. ed. Campinas: UNICAMP, 1994. 89 p.  

BAKHTIN, Mikhail. Freudismo. São Paulo: Perspectiva, 2001.  

BARBOSA, João Alexandre. João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Publifolha, 2001. 105 p.  

_____. Balanço de João Cabral. In: As ilusões da modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1986. 

p. 107-138. 

_____. Linguagem e metalinguagem em João Cabral. In: A metáfora crítica. São Paulo: 

Perspectiva, 1974. p. 137-159. 

BARBOSA, Pedro. A ciberliteratura. Lisboa: Cosmos, 1996. 412 p. 

BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 03-82. 

BASBAUM, Sérgio R.. Sinestesia, arte e tecnologia. São Paulo: Annablume, 2002. 181 p.  



 197

BATCHELOR, David. Minimalismo. Tradução de Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac & Naify, 

2002. 80 p.  

BELLOUR, Raymond. O vídeo utopia. In: Entre imagens: foto, cinema e vídeo. Tradução de 

Luciana A. Penna. Campinas: Papirus, 1997. p. 58-73.  

_____. O vídeo segundo São João. In: Entre imagens: foto, cinema e vídeo. Tradução de 

Luciana A. Penna. Campinas: Papirus, 1997. p. 256-261.  

BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. 2. ed. Cadernos de Mestrado/Literatura. Rio de 

Janeiro: UERJ, 1994. 

_____. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 

197-221.  

_____. Tese sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política. 7. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

_____. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução de José M. Barbosa e 

Hemerson A. Batista. São Paulo: Brasiliense, 1989. 272 p. 

BESSA, A. S.. Architecture versus sound in Concrete Poetry. Disponível em: 

<http://www.ubu.com>. Acesso em: 20 de jun. 2003.  

BLOOM, Harold. A angústia da influência. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago ed., 2002. 

BOAVENTURA, Maria Eugenia. A vanguarda antropofágica. São Paulo: Ática, 1985. 211 p. 

BOUGNOUX, Daniel. As ferramentas da razão. In: _____. Introdução às ciências da 

comunicação e da informação. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 93-132. 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Tradução de Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1997. 143 p. 

_____. As regras da arte. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. 431 P. 

BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica. Campina: Editora da Unicamp, 1996. 266 p. 



 198

BRANCO, Lúcia Castello. O corpo dilacerado da memória. In: BRANCO, Lúcia Castello & 

BRANDÃO, Ruth Silviano. Literaterras. São Paulo: ANNABLUME, 1995. p. 129-172. 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Escrita, leitura, dialogicidade. In: BRAITH, Beth (Org.). 

Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campina: Editora da UNICAMP, 1997. p. 59-

87. 

CABAÑAS, Teresa. A poética da inversão: representação e simulacro na poesia concreta. 

Goiânia: Ed. UFG, 2000. 

CAMPOS, Augusto de. Não. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

_____. Despoesia. São Paulo: Perspectiva, 1994. 137 p. 

_____. Música popular de vanguarda. In: O balanço da Bossa. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 

1993. p. 283-292. 

_____. João Gilberto/Anton Webern. In: O balanço da Bossa. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 

1993. p. 313-332. 

_____.O poeta em greve & uma profecia de Walter Benjamin. In: Mallarmé.  São Paulo: 

Perspectiva, 1992. 

_____.À margem da margem. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

_____.. Verso, reverso, controverso. São Paulo: Perspectiva, 1988. 

_____. Poesia 1949-1979. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

_____. Ponto-periferia-poesia concreta. In: CAMPOS, Augusto de, CAMPOS, Haroldo de & 

PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta. São Paulo: Brasiliense, 1987.  

_____. Entrevista a Eduardo Sterzi e Tarso de Melo. In: Revista Cacto, 2002, v. 1. 195 p.  

CAMPOS, Haroldo de. O geômetra engajado. In: Metalinguagem e outras metas. 4. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1992. p. 77-88. 

_____. Ideograma, anagrama, diagrama: uma leitura de Fenollosa. In: Ideograma: lógica, 

poesia, linguagem. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1994. p. 23-108. 



 199

_____. Da tradução como criação e como crítica. In: Metalinguagem e outras metas. 4. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 1992.  

_____. A poética da tradução. In: A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 

1977. p. 93-130. 

CARONE, Modesto. A poética do silêncio: João Cabral de Melo Neto e Paul Celan. São 

Paulo: perspectiva, 1979. 124 p. 

_____. Metáfora e montagem. São Paulo: Perspectiva, 1974. 173 p. 

CASANOVA, Pascale. A invenção da Literatura. In: A república das letras. São Paulo: 

Estação Liberdade, 2002. p. 65-108. 

CAVALLO, Guglielmo & CHARTIER, Roger (Orgs.). História da leitura no mundo 

ocidental. Tradução de Claudia Cavalcante et al. São Paulo: Ática, 1999. V. 2. 248 p. 

CÉSAR, Ana Cristina. Bastidores da tradução. In: _____. Crítica e tradução. São Paulo: 

Ática, 1999. 

CHATIER, Roger. Formas de oralidade e publicação impressa. In: Do palco à página: 

publicar teatro e ler romances na época moderna. Tradução de Bruno Feitler. Rio de Janeiro: 

Casa da palvra, 2002. p. 13-42. 

_____. Dom Quixote na tipografia. In: Os desafios da escrita. Tradução de Fulvia M. L. 

Moretto. São Paulo: UNESP, 2002. p. 33-60. 

_____. O manucscrito na era do texto impresso. In: Os desafios da escrita. Tradução de 

Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: UNESP, 2002. p. 77-100. 

____. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Tradução de Reginaldo de Moraes. São 

Paulo: UNESP, 1999. 159 p. 

CONNOR, Steve. Cultura pós-moderna: introdução ás teorias do contemporâneo. Tradução 

de Adail U. Sobral e Maria S. Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 229 p. 

CONTRERA, Malena S.. O mito na mídia. São Paulo: Annablume, 1996. 112 p. 



 200

CORTÁZAR, Julio. Vida de Edgar Allan Poe. In: Obra crítica 2. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1999. 

COSTA, Cristina. Ficção, comunicação e mídia. São Paulo: Editora SENAC, 2002. 128 p. 

COSTA, Rogério. A cultura digital. São Paulo: Publifolha, 2002. 89 p. 

DAHLET, Patrick. Dialogização enunciativa e paisagens do sujeito. In: BRAITH, Beth 

(Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campina: Editora da UNICAMP, 1997. 

p. 59-87. 

DEBRAY, Régis. Manifestos midiológicos.  Petrópolis: Vozes, 1995. 

_____. Curso de midiologia geral. Tradução de Guilherme J. de F. Teixeira. Petrópolis: 

Vozes, 1993. 419 p. 

_____. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. Tradução de Guilherme 

Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1993. 374 p. 

DERRIDA, Jacques. Força e significação. In: A escritura e a diferença. Trad. Maria Beatriz 

Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 1971a. p. 11-52. 

_____. Edmond Jabès e a questão do livro. In: A escritura e a diferença. Trad. Maria Beatriz 

Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 1971b. p. 53-72. 

_____. O fim do livro e o começo da escritura. In: Gramatologia. Trad. Miriam 

Schnaiderman e Renato Janini Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 1973. p. 7-32. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O mais simples objeto a ver. In: O que vemos, o que nos olha. 

São Paulo: Ed. 34, 1998. 

______. O evitamento do vazio: crença ou tautologia. In: O que vemos o que nos olha. Trad. 

Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998. p. 37-48. 

DIGARD, Jean-Pierre. Le nomadisme entre réalité et fantasme. In.: BARRET- DUCRODO, 

Françoise (Org.). Migration et errances. Paris: Bernard Grasset, 2000. 



 201

DOMINGUES, Diana. Criação e interatividade na ciberarte. São Paulo: Experimento, 2002. 

250 p. 

DONGUY, Jacques. Poesia e novas tecnologias no amanhecer do século XXI. In.: 

DOMINGUES, Diana (Org.). A arte no século XXI. São Paulo: Unesp, 1997. 

EAGLETON, Terry. Da polis ao pós-moderno. In: A ideologia da estética. Tradução de 

Mauro Sá Rego Costa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. p. 264-300.  

EISENSTEIN, Elizabeth L.. A revolução da cultura impressa. São Paulo: Ática, 1998. 320 p. 

EISENSTEIN, Sierguéi. O princípio cinematográfico e o ideograma. In: CAMPOS, Haroldo 

de (Org.). Ideograma. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1994. 

FABRIS, Annateresa. Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro. In: FABRIS, Annateresa 

(Org.). Modernidade e modernismo no Brasil. São Paulo: Mercado de Letras, 1994. p. 09-26. 

FAUNDEZ, Antonio. A expansão da escrita na África e na América Latina.  Tradução de 

Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 129 p. 

FERREIRA, Lucia M. A. & ORRICO, Evelyn G. D. (Orgs.). Linguagem, identidade e 

memória social. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 115 p. 

FISHER, Rosa M. B.. Com linguagens opera a tv. In: Televisão e educação. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001. p. 53-109. 

FISCHER, Luiz Augusto. Para uma descrição da literatura brasileira no século XX. In: 

VÉSCIO, Luiz E. & SANTOS, Pedro B.. Literatura e história. São Paulo: EDUSC, 1999. p. 

97-142.  

FOUCAULT, Michel. Literatura e linguagem. In: MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia 

e a literatura. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p. 137-174. 

_____. A ordem do discurso. Tradução de Laura F. de A. Sampaio. 5. ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 1999.  

_____. Isto não é um cachimbo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 86 p. 



 202

FREITAS FILHO, Armando et al. Anos 70: Literatura. Rio de Janeiro: Edição Europa, 1980. 

122 p.  

FREIRE,  Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. São Paulo: 

Iluminuras,1999. 197 p. 

FROTA, Maria Paula. Por uma redefinição de subjetividade nos estudos da tradução. In: 

FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto, significado. Tradução de Karina 

Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 334 p. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Origem, original, tradução. In: História e narração em Walter 

Benjamin. São Paulo: Perspectiva: FAPESP: Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1994. p. 09-

36. 

_____. Alegoria, morte, modernidade. In: História e narração em Walter Benjamin. São 

Paulo: Perspectiva: FAPESP: Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1994. p. 37-62. 

GERVEREAU, Laurent. Voir, comprendre, analyser lês images. Paris: Éditions la 

Découverte, 2000, 292 p. 

GOODING, Mel. Arte abstrata. Tradução de Otacílio Nunes e Walter Ponte. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2002. 96 p. 

GREENBERG, Clement. Estética doméstica. Tradução de André Carone. São Paulo: Cosac 

& Naify, 2002. 287 P. 

GUATARRI, Félix & ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 5. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 327 p. 

GUATTARI, Félix. Da produção da subjetividade. In: PARENTE, André. Imagem-máquina. 

São Paulo: Editora 34, 1993. 

_____. Caosmose: um novo paradigma estético. Tradução de Ana L. de Oliveira e Lúcia 

Cláudia Leão. São Paulo: Editora 34, 1992. 203 p. 



 203

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Sobre os interesses cognitivos, terminologia básica e métodos 

de uma ciência da literatura fundada na teoria da ação. In: LIMA, Luiz Costa (Org.). A 

literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 

173-196. 

_____. As transgressões do primeiro trovador. In: Modernização dos sentidos. São Paulo: Ed. 

34, 1998. p. 35-66). 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da 

Silva e Guacira Lopes Louro. 4. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 102 p. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. Tradução de Adail U. Sobral e Maria S. 

Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 349 p.  

HAVELOCK, Eric. A psicologia da declamação poética. In: _____. Prefácio a Platão. 

Campinas: Papirus, 1996. p. 163-182. 

_____. A revolução da escrita na Grécia e suas consequências culturais. Tradução de Ordep 

José Serra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 370 p. 

HEARTNEY, Eleonor. Pós-modernismo. Tradução de Ana L. D. Borges. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2002. 80 p. 

HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989. 88 p. 

HIGOUNET, Charles. História concisa da escrita. Tradução de Márcio Marcionilo. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2003. 187 p. 

HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. Tradução de Marcos Santa Rita. 

São Paulo: Companhia das letras, 1995. 598 p.  

HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 359 p. 

ISER, Wolfgang. O jogo do texto. In: LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor: textos de 

estética da recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 105-118.  



 204

JAMESON, Fredric. O pós-modernismo e a sociedade de consumo. In: KAPLAN, Ann. O 

mal-estar no pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

_____. Vídeo: surrealismo sem inconsciente. In:Pós-modernismo: a lógica cultural do 

capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. p. 91-118. 

_____. Reificação e utopia na cultura de massa. In: As marcas do visível. Tradução de Ana 

Lúcia de A. Gazolla. Rio de Janeiro: Graal, 1995. p. 09-35. 

JAUSS, Hans Robert. A estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, Luiz Costa. A 

literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Tradução de Luiz Costa Lima. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 67-84.  

_____. O prazer estético e as experiências fundamentais da Poiesis, Aisthesis e Katharsis. In: 

LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Tradução de Luiz 

Costa Lima. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 85-104. 

JOACHIM, Sébastien. Tecnologias icônicas e texto literário. Revista ÍCONE. Recife: UFPE, 

ano I, número 2/3, abril de 1996. p. 07-16. 

JOUVE, Vincent. A leitura. Tradução de Brigitte Hervor. São Paulo: UNESP, 2002. 161 p. 

KOTHE, Flávio R.. Intertextualidade e literatura comparada. In: Literatura e sistemas 

intersemióticos. São Paulo: Cortez, 1981. p. 133-151. 

_____. Sistema e dominante. In: Literatura e sistemas intersemióticos. São Paulo: Cortez, 

1981. p. 32-59. 

KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974. 196 p. 

LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: EDUSP, 2002. 

LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores & leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 128 p. 

LARANJEIRA, Mário. Poética da tradução. São Paulo: EDUSP, 1993. 217 p. 

LEON, Ponce de. Kitsch e cultura: duelos e dilemas na aldeia global. João Pessoa: A UNIÃO, 

1994. 105 p.  



 205

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 

1999.  

_____. Os três tempos do espírito: a oralidade primária, a escrita e a informática. In: As 

tecnologias da inteligência. São Paulo: Ed. 34, 1993. p. 76-134. 

LIMA, Luiz Costa. O leitor demanda (d)a literatura. In: _____. A literatura e o leitor: textos 

de estética da recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 37-66.  

_____. A traição conseqüente ou a poesia de Cabral. In: Lira e antilira. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Topbooks, 1995. p. 197-331. 

_____. Mímesis e modernidade. Rio de Janeiro: Graal, 1980.   

LOPES, Luiz Roberto. História do Brasil contemporâneo. 8. ed. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1997. 170 p.  

LUCAS, Fábio. Literatura e comunicação na era eletrônica. São Paulo: Cortez, 2001. 94 p. 

MACHADO, Arlindo. A poesia na tela. In: A televisão levada a sério. 2 ed. São Paulo: 

Iluminuras, 2001. p. 207-224. 

_____. Máquina e imaginário. 2 ed. São Paulo: Edusp, 1996. 313 p. 

_____. As imagens técnicas: da fotografia à síntese numérica. In: Pré-cinema & pós-cinema. 

Campinas: Papirus, 1997. p. 220-235. 

MAIAKÓVSKI. Tradução de Augusto de Campos et al. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

171 p. 

MAIAKÓVSKI: antologia poética. Tradução de Carrera Guerra. 3. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 1984. 200 p. 

MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária: enunciação, escritor, 

sociedade. Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 2002 p. 

Mallarmé.  Tradução de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. São 

Paulo: Perspectiva, 1992. 



 206

MALLARMÉ, Stéphane. Sobre a evolução literária. In: Cacto. São Paulo, ano I, v. 2. outono, 

2003. 

MARINHO, Marildes (Org.). Ler e navegar. São Paulo: Mercado de Letras, 2001. 236 p. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da 

UFRJ, 2003. 369 p. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús & REY, Germán. Oralidade cultural e imagística popular. In: Os 

exercícios do ver. São Paulo: SENAC, 2001. p. 48-53. 

MARTINS, Márcia A. P.. Tradução e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 

1999. 

MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Tradução de 

Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001. 205 p. 

_____. Elogio da razão sensível. Trad. Albert Christophe Migueis Stuckenbruck. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

Mallarmé.  Tradução de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. São 

Paulo: Perspectiva, 1992. 

MALLARMÉ, Stéphane. Sobre a evolução literária. In: Cacto. São Paulo, ano I, v. 2. outono, 

2003. 

MAN, John. A história do alfabeto. Tradução de Edith Zoneschain. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2002. 263 p. 

MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. Tradução de Maria Elisabete Costa. Lisboa: 

Edições 70, 1981. 93 p. 

MARTINS, Marcia A. P. (Org.). Tradução e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro: Editora 

Lucerna, 1999. 175 p. 

MCCARTHY, David. Arte pop. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 80 p. 



 207

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. 9. ed. São 

Paulo: Cultrix, 1998. 407 p. 

MCLUHAN, Marshall & FIORE, Quentin. Os meios são as massa-gens. Tradução de Ivan P. 

De Martins. Rio de Janeiro: Record, 1980. 188 p. 

MELO E CASTRO, E. M.. O fim visual do século XX. São Paulo: Edusp, 1993. 315 p. 

MELO NETO, João Cabral. Prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 139 p. 

_____. Museu de tudo e depois: poesias completas II. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 

339 p. 

_____. Poesias completas. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1975. 385 p. 

MENEZES, Philadelpho. A crise do passado. São Paulo: Experimento, 1994. 256 p. 

_____. Poética e visualidade: uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. Campinas: 

Unicamp, 2001. 198 p.  

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto R. 

de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 662 p. 

MERQUIOR, José Guilherme. As contradições da vanguarda. In: As idéias e as formas. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

MIGUEL, Luis F.. Política e mídia no Brasil: episódios da história recente. Brasília: Plano 

Editora, 2002. 

MOLES, Abraham. Rumos de uma cultura tecnológica. São Paulo: Perspectiva, 1973. 259 p. 

MONTANDON, Alain. Le retour comme renaissance. In.: DUROUX, Rose & 

MONTANDON, Alain (Orgs.). L’ emigration: le retour. Université Blaise Pascal: Clermont-

Ferrand, 1999. 

NITRINI, Sandra. Influência, imitação, originalidade. In: Literatura comparada. 2. ed. São 

Paulo: EDUSP, 2000. p. 126-157. 

NOTH, Winfried. A semiótica no século XX. 2. ed. São Paulo: Annablume, 1996. 265 p.  



 208

_____. A semiótica universal de Peirce. In: Panorama da semiótica: de Platão a Peirce. São 

Paulo: Annablume, 1995. p. 59-92. 

NUNES, Benedito. Das utopias. In: O dorso do tigre. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1976.  

_____. João Cabral de Melo Neto. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1974. 217 p. 

NUNES, José Horta. Formação do leitor brasileiro. Campina: Editora da UNICAMP, 1994. 

168 p. 

OLIEVENSTEIN, Claude. O não dito da angústia. In: O não-dito das emoções. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. p. 40-54. 

OLMI, Alba. Metodologia crítica da tradução literária. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001. 

357 p. 

ONG, Walter. Cultura oral e cultura escrita. Campinas: Papirus, 1998. 223 p. 

OLINTO, Heidrun Krieger. Processos midiáticos e comunicação literária. In: OLINTO, H. 

Krieger & SCHOLLHAMMER, Karl E.. Literatura e mídia. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; 

São Paulo: Loyola, 2002. p. 54-75. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de et al. Pós modernidade. 5. ed. Campina: UNICAMP, 1995. 

88 p.   

OLIVEIRA, Valdevino Soares. Poesia e pintura: um diálogo em três dimensões. São Paulo: 

UNESP, 1999. 172 p. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e leitura. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 118 p. 

_____. Discurso: fato, dado, exterioridade. In: Interpretação: autoria, leitura e efeitos do 

trabalho simbólico. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 36-44. 

_____. As formas do silêncio.  3.ed. Campinas: Editora da UNICANP, 1995. 189 p. 

OTTONI, Paulo (Org.). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da UNICAMP, 

1998. 160 p. 

PAZ, Octávio. Os signos em rotação. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 



 209

_____. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 103 p. 

PÊCHEUX, Michel. O discurso. Tradução de Eni Puccinelli Orlandi. 3. ed. Campinas: 

Pontes, 2002. 68 p. 

PEDROSA, Mário. Quinquilharia e pop arte. In: Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: 

Perspectiva, s/d. 

PELLEGRINE, Tânia et al. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: SENAC, 2003. 147 p.  

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Inútil poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 364 p. 

_____. A modernidade em ruínas. In: Altas literaturas. São Paulo: Companhia das letras, 

1998. 

_____. Texto, crítica, escritura. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993. 

PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Tradução de Tomaz Tadeu da 

Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 94 p. 

PIGNATARI, Décio. O retrato oval. In: Semiótica e literatura. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 

1987. 

_____. Signagem da televisão. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 9-17. 

PINTO, Manuel da Costa. Literatura brasileira hoje. São Paulo: Publifolha, 2004. 161 p. 

POE, Allan. Psicologia da composição. In: Poesia e prosa. Tradução de Oscar Mendes e 

Milton Amado. São Paulo: Ediouro, s/d. 

PLAZA, Julio & TAVARES, Monica. Processos criativos com meios eletrônicos: poéticas 

digitais. São Paulo: Hucitec, 1998. 248 p. 

PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 1987. 217 p. 

_____. Videografia em videotexto. São Paulo: Hucitec, 1986. 206 p. 

REY, Jean-Michel. A tumba de Edgar Poe. In: O nascimento da poesia: Antonin Artaud. 

Trad. de Ruth Silviano Brandão. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. p.91-106. 

RICKEY, George. Construtivismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 



 210

RODRIGUES, Cristina Carneiro. Tradução e diferença. São Paulo: UNESP, 2000. 237 p.  

ROJAS, Carlos Antonio A.. Tempo, duração e civilização. Tradução de Sandra T. 

Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2001. 119 p.  

ROSENBERG, Harold. Cultura pop: a crítica kitsch. In: A tradição do novo. São Paulo: 

Perspectiva, 1974. 

SAID, Edward. Reflexões sobre o exílio. Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 351 p.  

SANTAELLA, Lúcia. A qualidade como acontecimento singular: a marca do gesto. In: 

Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal. São Paulo: Iluminuras, 2001. p. 

216-220. 

_____. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 3 ed. São Paulo: Iluminuras, 2001. 222 p. 

_____. História e literatura. In: Produção de linguagem e ideologia. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1996. 

_____. A teoria geral dos signos: semiose e autogeração. São Paulo: Ática, 1995. 199 p. 

_____. O que é semiótica. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 85 p.  

SANT’ANNA, Afonso Romano de. O sequestro de Mário de Andrade por Mallarmé Campos. 

In: Que fazer de Ezra Pound. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2003. p. 17-28. 

SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-modernismo. São Paulo: Brasiliense, 1980. 111 p. 

SARTRE, Jean Paul. Que é escrever?. In: Que é literatura. Tradução de Carlos Felipe 

Moisés. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 09-32.  

SCHENAIDERMAN, Boris. A poética de Maiakóvski. São Paulo. Perspectiva, 1971. 300 p. 

SCHWARZ, Roberto. Marco histórico. In: Que horas são?. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987. p. 57-66. 

SHORT, Robert. Dada e surrealismo. In: BRADBURY, Malcolm & MCFARLANE, James 

(Orgs.). Modernismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 



 211

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 268 p. 

SOUZA, Helton Gonçalves. A poesia crítica de João Cabral de Melo Neto. São Paulo: 

Annablume, 1999. 220 p. 

SUBIRATS, Eduardo. Vanguarda, mídia, metrópolis. Tradução Nilson Moulin. São Paulo: 

Studio Nobel, 1993. 88 p. 

SUSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1984. 94 p. 

SYPHER, Wylie. O mundo sem objeto: neoplasticismo e poesia. In: Do rococó ao cubismo. 

São Paulo: Perspectiva, 1980. p. 227-238. 

THOMPSON, John B. A nova ancoragem da tradição. In. A mídia e a modernidade. 3 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

TODOROV, Tzvetan. Em torno da poesia. In: Os gêneros do discurso. Tradução de Elisa A. 

Kossovitch. São Paulo: Martins Fontes, 1980. p. 95-227. 

VILLAÇA, Nízia. Impresso ou eletrônico: um trajeto de leitura. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 

143 p. 

VOLOCHINOV, V. N.. O discurso de outrem. In: Marxismo e filosofia da linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 1995. 

VIRILIO, Paul. A máquina de visão. Tradução de Paulo Rodrigues Pires. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1994. 107 p.  

WISNIK, José Miguel. Som, ruído e silêncio. In: _____. O som e o sentido. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das letras, 2002. p. 15-67. 

WOLLEN, Peter. A estética eisensteiniana. In: Signos e significação no cinema. São Paulo: 

Livros Horizonte, 1979. p. 21-75. 

WOOD, Paul. Arte conceitual. Tradução de Betina Bishof. São Paulo: Cosac e Naify, 2002. 

80 p. 

ZAJDSZNAJDER, Luciano. Ética, estratégia e comunicação na passagem da modernidade à 

pós-modernidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 

ZOPPI-FONTANA, Mônica Graciela. O outro da personagem: enunciação, exterioridade e 

discurso. In: BRAITH, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campina: 

Editora da UNICAMP, 1997. p. 59-87. 

ZUMTHOR, Paul. O espaço oral. In: _____. A letra e a voz. São Paulo: Companhia das letras, 

1993. p. 35-54. 

_____. La poésie et le corps. In: _____. Écriture e nomadisme. Montreal: L’hexagone, 1990. 

p. 123-132. 


